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(పకాశక విజ్ఞబ్ర 

ఆదిమ మానవుడు వేసిన తొలి కేక (పకృతిలో (పతిధ్వసించినప్పుడు, 

లయాన్వితమైన ఆ ధ్వనిని అనుకరిస్తూ అతను చిందులు వేసినప్పుడు ఆటా పాటా 

పుట్టాయని విజ్ఞులు అంటారు. మౌలికమైన ఈ ఆటపొటలు ఆతని మేధావికాసంతో 

పాటు ఎదిగి నగిషీలు దిద్దుకొని బహ్బ కళా రూపాలుగా వెలిశాయి. జానపదులు 

సృష్టించిన నిసర్గ మధురమైన ఈ కళారూపాలే జాతి సంస్కృతికి మూల 

సంపదలై నిలిచాయి, 

ఆం|ధ దేశంలో బహుళ (ప్రచారంలో ఉన్న అనేక జానపద కళా 
రూపాలలో 'కోలాటంి అనే కిడా వినోద పక్రియ ఒకటి, ఈ కళారూపం 

ఆం|ధదేశ ంలోనే గాక ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా కొంచెం భిన్నంగా కనిపించి 

నప్పటికీ తెలుగువారి “కోలాటం ఒక (పత్యెకతను, విశిష్టతను సంతరించు 

కొన్నది. 

'కోలాటం' ముఖ్యంగా పల్నాటి సీమలోని “కోలాటం అభినయించే 

విధానం, పుట్టు పూర్వోత్తరాలు, దానిలోని రకాలు మొదలైన అంశాలను కూలం 

కషంగా పరిశోధించి, నిబంధించిన సిద్దాంత [(గంథమిది. సద్వివేచనా త_త్యంగల 

డాక్టర్ బిట్టు వంక టేశ్వర్థు దీనిని నాగార్జున. విశ్వవిద్యాలయానికి సమర్పించి 

పిఎచ్ డి. పట్టా పొందారు. ఇప్పుడు తెలుగు. విశ విద్యాలయం పక్షాన దీనిని 

(ప్రచరింపజేసే అవకాశం కలిగించినందుకు రచయితకు మా ధన్యవాదాలు. 

తెలుగు జానపద కళారూపాలను అధ్యయనం చేయగోరేవారికి ఈ గ థం 

ఉపయుక్తం కాగలదని మా నమ్మిక. పాఠకులు దినిని సమాదరిస్తారని 

ఆశిస్తున్నా ౦, 

హైదరాబాదు - 500 004 (పకాశకులు 

తేదీ; 5-8-1988 తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 



వుంగళాశాసనం౦ 

—ఆచార తూమాటి దొణప్ప 

కులపతి 

తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 

వర్ధిష్ణువు డాక్టర్ బిట్టు వెంక టేశ్వర్లు స్నాతకోత్తర స్థాయిలోనూ 

పరిశోధనా స్థాయిలోనూ మా విద్యార్థి. అన్ని స్థాయీ భేదాలలోనూ గురుచర ణుల 

ఆశీర్చులమూ, సహ|వతుల సహకారమూ ఆమరిన బోధశాలి; స్నేహశీలి. చిన్న 

నాట ఇంటా బయటా ఎన్నెన్నో (పతికూల స్థితిగతులను ఎదుర్కొని పె చదువు 

లకు వచ్చి, సయం కృషితో ఉన్నతోన్నత పట్టాలను స్వీకరించిన నిరంతర 

జిజ్ఞాసువు. శాస్త్ర సంసేవనంవల్లా, శాస్త్ర సంభావనం వల్లా చక్కటి వ్యుత్పత్తిని, 

శాస్త్రీయ విశ్లేషణా సంప త్రినీ సంతరించుకున్న సాధకుడు సదభ్యాసం, సదాఓఒ 

భ్యాసం అతని జ్ఞాన తృష్షలోని ఆయువు పట్టులు. 

డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు పల్లె పట్టులలో పుట్టిపెరిగినవాడు; పల్లెటూరి వారి 

గుట్టు మట్టు లెరిగినవాడు. బాలుడాడిన సీమ పలనాటిసీమ అతని అభిజనం. జాన 

పదుల పట్ట సానుభూరీ, జానపద కళారూపాలపట్ల సదవగాహనా అతని సహజ 

లక్షణాలు. ఆ సీమలో (పచుర [ప్రచారంలో ఉన్న సకల జానపద కళారూపాల 

పుట్టు పూర్వోత్తరాలు అతనికి హృత్కవిలె. పులిజూదం, అచ్చనగవ్శ మొద 

అన జానపద క్రీడావినోదాలపై వెంక కేశ్వర్లు (ప్రకటించిన పరిశోధనా ప తాలు 

సాహితీ తత్త విదులనూ, సామాజిక విజ్ఞాన కోవిదులనూ మెప్పించిన మేలి 

రకపు రచనలు. 

నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం వారి పిఎచ్.డి. పట్టాన్నిపొంది, సువర్ణాంకిత 

రచనగా సువర్ణ పదక పురస్కారం సాధించిన సిద్ధాంత (పబంధం (పకృత 

కృతి. పలనాటి సీమలో ఊరూరూ తిరిగి, ఆయా కళాకారుంందరినీ పఅకరించి, 

వారి ఆనుపానులను అనుశీలించి, తన కృషికి ఆధారభూమిగా ఆవశ్యకమైన 



{x 

సమస్త సామగిని శేకరించి, శిష్ట సాహితీ వీధులను శోధించి, జానపద వాజ్మయ 

పథాలను పరికించి, ఇతర సీమలలో పచలితమవుతూ ఉన్న సంవాది కళా 

రూపాలతో తై పారు వెసి, అన్ని కోణాలనుంచి కోలాట తీరుతెన్ను లను సరిచూచి, 

సరసంగా, సమర్థంగా సమన్వయించిన సమ్మగ సమీక్ష్షణమిది. కోలాట పాటల 

పాఠ పదర్శనమూ, శె లీపర మైన వాటి తీరుతీయాల నిరూపణమూ పస్తుత 

పరిశీలనానికి అదనపు సొగసులు. 

ఆనందవర్ధనమైన కృషిని సాధిస్తున్న ఈ సాహితీ వంశ వివర్థనునికి 

మా మంగళాొళాసనాలు. 

హైదరాబాదు 

విభవ, ఉగాది ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప 
18-8-1980 



కృతజ్ఞతా నివేదనం 

నాకు పరిశోధనకు అవకాశమిచ్చి, నా పరికోధనాంశాన్ని అంగీకరించి, 

పరిశోధనా పద్ధతులను బోధించి, జానపద కళాకారుల వద్ద విషయ సం[గాహణంలో 

ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను వివరించి, అచట మెలగవలసిన విధానాలను సూచించి, 

సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని ఆసాంతం ఓపికతో సరిశీలించి, నాకు పర్యవేక్షకులుగా వ్యవ 

హరించిన నాటి నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖాధ్యక్షులూ -నెటి తెలుగు 

విశ్వవిద్యాలయం కులపతీ అయిన ఆచార్య తూమాటి దొణప్పగారికి నా హృదయ 

పూర్యక కృతజ్ఞతాభివందనాలు. 

నా పరిశోధనలో నాకు అమూల్యమైన సూచనలనిచ్చిన శ్రీ జమ్మ లమడక 

మాధవరామశర్మ, ఆచార్య నాగరాజు, ఆచార్య డి. రామకోటయ్య, ఆచార్య 

తమ్మా రెడ్డి నిర్మల, డా॥ ఆకురాతి పున్నారావు, డా॥ యస్. గంగప్ప, డా! బేత 

వోలు రామ బహ్మం గొర్జకూ--- 

నాకు కావలసిన [గంథాలను సమకూర్చి ఈ తోడ్పడిన నాగార్జున విశ్వవిద్యా 

లయం గంథా ౨యాధికార్హ కూ, వేటపాలెం (గ ంథా అయాధికార్ల కూ, శ్రీ కేళం 

సింగరయ్య గారికీ 

విషయ సేకరణలో నాకు తోడ్పడిన శ్రీ పరిటాల |పభాకరరావు, 
గుర్రం చెన్నా రెడ్డి రెడ్డ, కటకం వెంకటయ్య, కేం రామయ్య, ఆక్ట్లఅంతయ్యగార్హ్లకూ- 

నా పరిశోధనకు కొంతఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసిన 1.C.H.R. వారికి; 
ఉపకార వేశనాన్ని మంజూరుచేసి, ఈ సిద్ధాంత (గంథానికి పిఎద్. డి. పట్టా 

నిచ్చిన నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం వారికీ 

నా అభ్యర్థనను మన్నించి (ప్రచురణ బాధ్యతను స్వీకరించిన తెలుగు 

విశ్వ విద్భాలయాధికార్లకూ వ 

పరిశోధన (గంథంలోని చిితాలను గీసి ఇచ్చిన మి|తులు శ్రీ) మారే 

మండ శ్రీఏివాసరావు, (భీ వుద్దేమ।రి గోపాలరావు గార్హకూ 

ఈ పరిశోధనలో సహకరించిన కళాకారులకూ, కకాభిమానులకూ, కళా 

హృదయులకూ _పతిఒ కరికి కనా కృతజ్ఞ తలు. 

---బిట్టు వెంకటేశ్వర్లు 



పన్తావన 

నెటి (పపంచంలో జానపద విజ్ఞాన రంగంలో అధ్యయనం, పరిశోధన 

విరివిగా సాగుతోంది. ఆందులో కొద్దో గొప్పో భారతదేశంలో కూడా కృషి 

జరుగుతూనే ఉంది, ఆయితే (పత్యేకంగా ఈ శాస్త్ర విభాగాల ద్వారా పరిశోధన 

జరగడం దేశం మొత్తంలో తక్కువనే చెప్పాలి. జానపద విజ్ఞాన విభాగాలు 

పత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి మరుగున పడిపోతున్న ఎన్నో అమూల్యాంశాలను 

ఉద్దరించవలసిన రోజులివి. దక్షిణ భారతదేశంలో జానపద విజ్ఞానంలో కృషి 

జరిపిన వారిలో కర్ణాటులది అగస్థానం. ఆం్యధపదేశ్ లోని విశ్వ విద్యాలయాల్లో 

తెలుగు శాఖల్లో జానపద విజ్ఞాన కృషి నెమ్మదిగా జరుగుతోంది. అయితే ఇంత 

వరకు జానపద సాహిత్యం (Folk Literature ) మీదనే పరిశోధన జరిగింది. 

కాని జానపద విజ్ఞానంలోని ఇతర అంశాలపై పదిశోధన జరుగలేధు. ఇలాంటి 

సమయంలో జానపద విజ్ఞాన అంశాలపై పరిశీలన జరగవలసిన ఆవసరం 

ఎంతై నా వుంది. జానపదుల సమస్త విషయాల్లో వారి కళారాధన గమనించదగింది. 

ఈ |పజాకళలు ఎంతో ఉత్సాహకార కాలుగాను, విజ్ఞానదాయకాలుగాను ఉంటాయి, 

అందులో కోలాటం ఒకటి. కోలాటానికి ఎన్నో గతులు, అధినయాలు, రూప 

భేదాలు ఉన్నాయి. ఈ కోలాటానికి జానపద విజ్ఞానంలో ఎంతో పాముఖ్యం 

ఉంది. ఆనందం, ఉత్సాహం, ఉల్లాసం, శారీరక పుష్టిని (పసాదించే ఈ 

కోలాటంపె పరిశోధన జరగడం ఆవసరం అనిపించింది. పరిశోధనలో వి స్తీర్ణం 

ఎక్కువయిన కొద్దీ విషయం విపులీకరించడానికి ఏలు పడదు. ఆ దృష్టితోనే ఈ 

పరిశోధనలో పల్నాటి సీమను ముఖ్య కేందంగా తీసుకోవడం జరిగింది. “పల్నాటి 

సీమలో కోలాటం” అనేదే ఈ సిద్ధాంత వ్యాస విషయం. 

కోలాట కళాకారుల నుంచి విషయం సేకరించేఎప్పుడు అడుగడుగునా 

నిరుత్సాహమే. అడిగినదే తడవుగా చెప్పరు కొందరు. “నేను పాడేటప్పుడు 

గమనించి రికార్డుచేసుకో' అనేవారు కొందరు, “రేపురా! మాపురా!' ఆంటూ నలల 

శర బడి తి ప్పేవాళ్ళు కొందరు, విషయం చెప్తే జీవన వ్యాపారంలో ఫ్రోత్రీక్రి 
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వసానేమోనని అనుమానంతో నాపై నీఘా వేసేవారు కొందరు--- ఒక టెమిటి ! 

అన్నీ సమస్యలే. అందుబాటులో ఉన్నట్టు కనబడతాయి విషయాలు. కొనీ ఏదీ 

అందదు. ఎన్నో ఇబ్బందులను అధిగమించి ఈ పరిశోధన ముగిసింది. 

ఈ సిద్ధాంత వ్యాసం పది అధ్యాయాలుగా విభజించబడింది. ఒకటో 

అధ్యాయంలో కోలాటం పద నిర్వచనం - పర్యాయ పదాలు = రూపాంతరాలు - 

ఆడే పద్ధతి = జట్టు - జట్టు నాయకుడు - ఆటగాళ్ళు = గరిడి = ఉద్ది - కోలాట 

కర్రలు - గజ్జెలు = ఎత్తుగడ - ఊసెత్తు - ముక్తాయింపు - చల్లే వస్తువులు - 
కోలాట సమయాలు అనేస, రెండో అధ్యాయంలో పురావస్తు నిర్మాణాలు - 
ఇ 

సాహిత్యం యః చార్మితకుల ఉద్దర ణలలో కోలాటం పస కీ మూడో అధ్యాయంలో 

J పెద్దల కోలాటం = పిల్లల కోలాటం - డప్పు కోలాటం - కోలాట్టం - కుమ్మి = 

అలి -- దండియారాస - గర్భా _ కథీ - భాం గా - మోరీస్ అనేవీ, 

నాల్గో: అధ్యాయంలో జానపద విజ్ఞాన నిర్వచనం - లక్షణాలు - విభజన = 

వాక్సహిత = కళలు, వ్యాగహిత కళలు - మిశ్ర కళలు - వానపద విజ్ఞాన 

రో 

అక్షణాలతో కోలాటం సమన్వయం అనేవీ, ఐదో అధ్యాయంలో పల్నాడు = 

సద వ్యుతృ ర్తి = పర్యాయ వాచకొలు = డినికి = విస్తీర్ణం = సంటలు = 

వృత్తులు - జలాధారాలు = [ప్రాచీనత - దేవాలయాలు - సౌకర్యాలు - వినో 

దాలు - (పజా కళలు - |పజా కళలలో కోలాటం అనేనీ, ఆరో అధ్యాయంలో 

కులుకుల కోలాటం - కుసె ప్పెక క్ట చె కోలాటం - గుజరాతు కోలాటం - గోలొ గ్రాండ 

కోలాటం - చీల క[ర కోలాటం = దసరా కోలాటం - నాటు కోలాటం - బజారు 

కోలాటం - మురళి కోలాటం - ముప్పయ్యిదు కోపులు : వాటి రేఖా చిత్రాలు 

అనేవీ, ఏడో అధ్యాయంలో కోలాటం పాటల వర్గికరణం య కన్నీటి పాటలు - 

చర్మిత సంబంధాలు - తత్త సంబంధాలు - దేళ భ క్రిగేయాలు - పౌరాణికాలు. 

పార్థన పాటలు - మంగళారతులు - లాలి పాటలు - వలపు పాటలు - హాస్య 

(పధానాలు అనేవీ, ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కోలాటం పాటలలో కన్పించే మతాలు- 

కులాలు - కళలు - అలంకరణలు - |పజా సౌకర్యాలు - వ్యవసాయం - ఉప 

వృత్తులు - అడవులు - చెట్టు - ఇతరాలు అనేపీ, తొమ్మిదో ఆధ్యాయంలో 

కోలాటం పాటలలోని శబ్ద విపిణామం - సంధులు - కృతక |ప్రామాణికాలు - 

అన్యదేశ్యాలు - శబ్ద దోషాలు - విభక్తి విధానం - సమాసాలు - (కియా 
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క లర్ అలీ ర ంయం స్ నిర్మాణం - వాక్య నిర్మాణం ఆనేవీ, పదో అధ్యాయంలో చెప్పాల చెన్నయ్య - 

చౌల నరసింహదాసు - మందపాటి రాములు = మళక్సాన బంగారయ్య - జక్మా 
రా ౮ 

వెంకయ్య - చాష్టి సీతా రామయ్య - తోట హనుమయ్య బొమ్మిశెట్ట వెంక 

జి Cray వని జీ లే 

'పేశ్వర - సమలి రామలింగా రెడ్డి ముదలయిన కొలాను కళాకారుల నపథ్యం 

మొదలయినవన్ని చర్చనీయాంశాలు. ఇంతటితో వదో అధ్యాయము", సిద్ధాంత 

వ్యాస మూ ముగించబడించి. అనుబంధంలో ఈ పరిశోధనకు పలా*టి సీమలో 

నేను సేకరించిన కోలాటం పాటలు ఇవ్వబడ్డాయి. 
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(సెస్, హైదరాబాదు, 1970 
రామరాజు, బిరుదురాజు - తెలుగు జానపద గయ సాహిత్యము, జానపద 

విజాన ప్రచురణలు, 1-8.117]2, శీగటివలి, హెదరాబాదు, భ్, ci ర 

39 SY a 8 శంక క జర aR. ఎ రామరాజు, వీరుదురాజు & కృష్ణకుమారి, నాయని - (సంపా.) - 
బాం చు అగి “నీ జుం 4 లి చె ౮ 
వనరు గెయాటు = గాం చరిత, ఆం అ బక్ గూటం 

జ 

అకాడమి, పాదరాబాదు, ప. ము, 1974.. 
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రామానుజరావు, దేవులపల్లి (సంకలన, - సారస్యత నవనీతము, శివాజి 

(సెస్, సికిం దాబాదు, 1555, 

రామారావు, మారేమండ (సంపా.) - కాకతీయ సంచిక, ఆం|ధ్రేతీహాసక 
పరిశోధన మండలి, రాజమర్మడి, 1985, 

వల్రభరాయడు, వినుకొండ- | కడాభిరామం, వావిళ్ళ., చెన్నపురి, 19589. 

వెంకటరమణయ్య, నేలటూరి - చరిత రచన, (ప, భా, వేదం అండ్ 

(బదర్చ్భు, మ దాసు, 1948. 

వెంకట సుబ్బారావు, తంగిరాల (సంపా, )- కాటమరాజు కథలు, |ప.సం,, 

ఆం|ధ|పదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు, 1976. 

శాన్ర్రీ, బి. యన్. = ఆం| ధుల సాంఘిక చర్మెత, సరస్వతీ నిలయం, 

వాదరాబాదు, 1975. 

(శ్రీనాథుడు = పల్నాటి ఏరచరిత, ఉమాకా న్లం, అక్కిరాజు (పా. ని.) 

శ్రీరామ ము[దాక్షర శాల, చెన్నపురి, 1988, 

శ్రీనాథుడు - ఖీమేశ్వర పురాణం, వావిళ్ళ, చెన్నపురి, 19586. 

శ్రీరామ అప్పారావు, పోణంగి - తెలుగు నాటక వికాసము, నాట్య మాలా 

[వచుర ణము, సికిం|దాభాదు, 1967. 

సుందరం, ఆర్. ఏ. యస్., జానపద సాహిత 

విజ్ఞాన సమితి, బెంగుళూరు, 190/6... 

, స్వరూపం, జానపడ 

సుందరం, ఆర్ ,వియస్, = తెలుగు-కన్నడ జానపద గేయాలు, 

అరపింద (ప్రింటర్స్, సీతారామరావు రోడ్డు, మైసూరు, 1979. 
జూం ని లాం! అని బల వ సయ తడ, త 

న 

ద్వి. సం, ఆంధ సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు, 1961. 

సోమన, నాచన - ఉత్తర హరివంశము, వావిళ్ళ., మ్మదాసు, 1972, 

సోమన, పాల్కురికి - పండితారాధ్య చరిత, ఆంధ |గంథమాల, 

ఆం|ధప[తిక ము(ద్రశాల, చెన్నపురి, 1989. 

సోమన, పాల్బురికి- బసవపురాణం, సాహిత్య అకాడమి, "హైదరాబాదు, 
1969. 
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నిఘంటువులు - విజ్ఞాన నర్వస్వాలు 
1. కృష్ణారావు, వె. వి. అండ్ బలరామమూర్తి, ఏటు స న. 

(పదెళ్ దర్శిని, విశాలాంధ పబ్లిషింగ్ హౌస్ 

1976. 

2, నరసింహారావు, బి. వి, (స ఏంపా. ) - సంగ హాం ధ ఏజ్ఞాన కోశము, 

సంగహాంధ విజ్ఞాన కోశసమి తి, హైదరాబాదు, 1961. 

లి. నరో త్తమరెడ్డి, యన్. (సంపా.) - విజ్ఞ d న దీపిక, ఆం(పవేశ్ సాహిత్య జ్ఞ 

; అకాడమి, హైదరాబాదు, 1976. 

4. బాపినీడు, మాగంటి (సంపా,) _ ఆంధ సర్వస్వము, కొండపల్లి పీక 

వెంకయ్య ఆండ్ సన్స్, రాజమండ్రీ, 1961. 

ర్ రంగాచార్యులు, చెలమచర్ల య ఆం్యధళబ్ద రత్నాకరము, వెంక[టామ 

ఆండ్కో, మ్మదాసు, Er సం., 1966, ది సం,, 1970, 

తృ. సం., 1970. 

6. రామయ్య పంతులు, జయంతి - సూర్యురాయాం ధ నిఘంటువు, ఆంధ 

సాహిత్య పరిషత్తు, కొకినాడ, (ప, సం., 1986, ద్వి, సం., 

1989. 

7 లక్షీ నారాయణ శాన్ని, వేదము - లఘుశబ్దా ర చందిక, వావిళ్ళ., చన్న 

పురి, 1950. 

8, లక్ష్మీపతి గాన్సే, (శ్రీపాద & వేంక చేశ రులు, బలుసు = వావిళ్ళ స్ఘం 

టువు, వావిళ్ళ, మ్మదాసు, ప.సం., 1949, ద్వి.సం., 1951, 
_. . “తృ. సం., 1953. . 

9 లక్ష్మీరంజనం, ఖండవల్లి (సంపా.) ఆం్యధదేశ చర్మితభూగోళ సర్వస్వం, 

ఆం|ధ్ర రచయితల సంఘం, పౌదరాబాదు, (పసం, 1971. 

10. వెంకటేశ్వరరావు, నార్హ - పదబంధ పారిజాతము, ఆంద [ప దక్ 

సాహిత్య అకా కాడమీ, వాదరాబాదు, (ప.సం,; 1959, దిర్ష.సం., 

1961. 
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16, 

17. 

(యె 

ఉంకబళాన్నా, ముసునూరి - విద్యార్థి కల్పతరువు, వేంక (దామ ఆండ్కో, 

మ[దాసు, 1964. 

ళా 

వేంపటాచొర్ములు; మామిడి = యిం (ధదీపిక, శ్రి మగు సవ గంథ (పచురణ 

సమితి, మచిలీపట్టణం, 1965, 

ల్ 

దేశ భాషా (గంథకర ౭౯ సభ, మద్రాసు, 1968. 

ల్ గ వే శ. { లా రొ సర ఆ 

సుబ్బరాయ , మహాకాళి = శబ్దార్థ చం్మదిక, వావిళ్ళా., మ్మదాసు, 

1969 
న wy లా wa Y= ల న అష ల్ అ ర 

సోమశేఖర శర్మ, మవ్రంపల్లి (సంపా.) - విజ్ఞాన సర్వస్వం, తెలుగు 

ఫాషాసమితి, మాసు, తృ,సం,, 1959, చ.సం., 1961. 

కోదండ రామయ్య, తిమ్మావజ్ఞల - బసవ పురాణంలో జానపద కళా 

ధర్మములు, భారతి, అక్టోబరు, 1976. 

గంగప్ప, యస్, - జానపద సాహిత్య సంపద - కో 

7 భారతి, మార్చి; 191 

లాటం పొటలు, 

యా రం ఇ 

i, లం 
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6. రామానుజా చార్యులు, శేషం _ జానపద గాయకుల 
నాట్యకళ, ఫ్మబవరి - మార్చి, 1970. 

a 

7. వెంకటరావు, కవికొండల _ ఆం 

నపంబరు, 1948. 
(త చేశప్పు జానపద గీతములు, భారతి, 

5. సీతాదేవి, వింజమూరి _ జానపద సంగీతం 

ఫి[బవరి = మార్చి, 1970. 

తెలుగు సుత ); ఆంధప్రదేశ్ సంగిత నాటక అకాడమి ఈ 

2, దండి -_ కావ్యాదర్శమ్, శ్ర) రామచం[ద మశ (వ్యాఖ్యాత), చెకూంబ 

ఏద్యాభవన్, వారణాసి, 19850 

ల. రఘువీర (సంపా. - మహాభారతమ్, విరాట., భండార్క్లర్ ఓరియంటల్ 

రీసెర్చి ఇన్ స్టిట్యూట్, పూనా 1986. 

శీ. రాజారాధాకాంత దేవబహదూర్ (సంవా.)-శోబ్ద కల్ప దుమమ్, మోతీలాల్ 

బనారపీదాస్, ఢిల్లీ, 1961. 

ఈ విదాఃనాథ = సాహిత్యదర్పణమ్, సత్య|వత సింగ్ (హిందీ వ్యాఖ్యాత), 
థి : బి తోలి 

1 చౌఖొంబ విద్యాభవన్, వారణాసి, 1970. 

6. శారదాతనయ - భావ|పకాళ మ్, మాధవరామళర్మ, జమ్మల మడక 

(తెలుగు సేత), ఆం|ధ| పదేశ్ సంగత నాటక - ఆకాడమి, 

హైదరాబాదు, 197కి. 

వసంతకుమార్, మళలి - కోలువదగబవ, మెసూరు (ప్రింటింగ్ అండ్ 

పబ్లిషింగ్ హౌస్, మెసూరు, ద్వి తయ ము. ద్రణ,) 190/8, 
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నెమలి రామలింగారెడ్డి, 

పదబంధ పారిజాతం. 

పరిష్కర్త, 

పంచమ సంపుటం. 

పాట. 
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కోలాట స్వ రూపం 

జానపదుల సమస్త జీవితానుభూతుల్నీ, ఆచార పిచాగాల్నీ, ఆహార 

విహారాల్నీ నిండుగా, దండిగా ఎరుకపరిచేవి జానపదగేయాలు. ఇలాంటి 

2 

గేయాలతో ముడిపడిఉన్న పల్లెటూరి ఆటల్లో కోలాటం ఒకటి. కోలాటం ఆట 

ఆడుతూ పాటలు పాడుతుంటారు. వయె-వేదం లేకుండా అందరూ పాల్గొంటారు. 

పగలెల్లా పనిపాటులతో కాయకష్టం చేసి రా[తుల్లో ఉత్సాహంతోను, ఉల్హాసంగాను 
ఆడే ఈ కోలాటం ఒకరకంగా వ్యాయామ కీడగానూ చెప్పపచ్చు. పగలెల్లా 

కాయకష్టమే అయినా ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించే ఈ ఆటలో పాల్గొని అలసిపోయి 

సొక్కు_తూ, సోలుతూ తెగ గసపెడుతూ, చెమటలు కకు తూన్నప్పుడు ఆట 

గాళ్ళు పొందే అనందం ఆంతా యింతా కాదు. ఉత్సాహం తో ఆక ర్లితులై ఉల్టా 

సంగా ఆడడం, ఆనందించడం ఇట మ; ఖ్యంగాని ఇందులో పాల్గొనడం వ్యాయామం 

కోసం కాదు. పగటి కష్టాల్ని గాని, వంటి బాధల్నిగాని, ఇంటి బాధల్ని గాని 
పటించుకోక ఈ కోలాటం అనే ఉల్పాససము[దాన్ని _దరిజేరా ఈదుతారు 

జానపదులు. చూసేవారికి సెతం అందులో చేరి కాలుకలపాలనే అపేక్ష కలుగు 

తుంది, ఉల్దాసకరం, ఉత్సాహజనకం ఆయిన ఈ కోలాటం అంటి ఏమిటో 

నిర్వచనము ; 

'కోలాట అనే పదానికి “కోల -ఆటి' అనేది వ్యుత్స త్తి. తమిళంలో “కోల _- 

ఆట్టం' !-కోలాట్టం అనే వ్యుత్పత్తి తి, దీనినుంచి కోలాటం అనే కదం ఏర్పడింది. 

దీనికి కోలన్న, కోలాటలుి, కోలుకోలన్నలు, కొట్టమాట అనేవి రూపాంతరాలు. 

1. తెలుగు వ్యుత్పత్తి పదకోళం, 1-146, 
. ప, పా, జా. 1-566, రల 



4 పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

కోల అంటే దండము), రజ్ఞ,పుల్ల, అని అర్జాలు. కొట్టియక్, పుడక, కై అనేవి 
పర్యాయ పదాలు, “ఆటి కోద్దానికి'తాందవం, నటనం, సర్తనం, నృ త్తం,నృత్యం, 
నాట్యం, లాస్యం", కద, విహారం అనేవి పర్యాయ పదాలు, కోలాటం అంతే 

చేతుల్లోని కోలలో చేసే నృత్యం. ఇంకా విపులంగా చెప్పాలంటే “రెండు చేతుల 
తోను కరముక్క_లు బట్టుకొని పదములు పాడుచు గుండముగా తిరుగుచు 
లయానుగుణముగా అడుగులు వేయుచు ఒకరి చేతి కర ముక్కలను వెరొకరి చేతి 

తాకించుచు ఆడెది ఒక ఆట.” చీని వ్యాప్తి ఆంధదేశంలోని 

వ Ee ర్ అ Ss ౮ ౦లో అధికంగా (పచారంలో ఉన్న 
టే నమ ద వెల ల్ ఆ వట 10 బే 5 ప్త వం గ్ 

బృంద ౧్పుత్యాల ఈ కెలాటఐ ఐటి, అగు భావాన్ని, ౨ తెలు లక్షణాల్ని 

తెలియజేశారు కృష్ట వూ రిగారు, క న్న డ-ఇంగ్రిష నిఘంటువులో కోలాటం పిల్లల 
ల షు నిఘంటువులో కోలాటం ఒక వర్షం 

ల. వా. ని, 2-817. 

4 ఆ. శ. లు, 1-771 

5. ఆ. సం. కో,, 181. 

6. సూ. ని. 2-56, 

7. మికు, పర్యాయ., 100. 

శ, దీ., 825 

యు న్ ర, 1/2, 

3 0 0 . “One of the popular interesting group dances is 
Koolaatam. Small stick-lets are handled and waved in 
a graceful! manner, to produce the timing sounds, 
harmonising with the steps, agreeing to time beats 
and the while group moving in an unu-ending chain. 

The whole cadence is aesthetically fine. 66006. 
tric formations can be marked during the movement,” 

Andhra Dance Sculpture, p. 275. 
il. “Aplay, especially of children, at which they make 

alternate motions and strike mutually small sticks in 
each cther's hands.” 

Kittel - English Dictionary, p. 6837, 



కోలాట స్వరూపం 5 

నృత్యంగా పేర్కొనబడింది!12. అయితే ఈ ఆట ఇదే మాటతో దక్షిణ భారత 

దేశంలో కన్నడ, తుళు, తమిళ, మలయాళ భాషా [పాంతాల్లో కూడా (పచురంగా 

(పచారంలో ఉన్నట్లు కన్పిస్తుంది. కోలాటం తమిళనాడు, కేరళలలోని జానపద 

నృత్యం అని Encyclopedia of 10641213) లో చెప్పబడింది. కోలుపదగళు 

అనే పు స్తకంలో కర్నాటక, కేరళ, తమిళనాడులో కోలాటం (పస్తావన పేర్కొన 

బడింది. నృత్త రత్నావళిలో కోలాటానికి నామ సాదృశ్యంతో మరొక నృత్యం 

ఉంది, దాన్ని 'కోల్టాట నర్తనం” అంటారు. దానికి జాయప సేనాపతి తన నత్త 

రత్నావళిలో లక్షణాలు వివరించాడు. ఆ కోల్హాట నృత్యం కోలాటానికి పూర్తిగా 

విరుద్ధం. పేరులో మ్మాతమే పోలిక ఉంది, జాయప చెప్పిన కోల్లాటన రనం 
లు | 

అక్షణాలు ఇట్టా ఉన్నాయి : 

“కాహలై ర్మార్ష పటహైః కాంస్యతాల సమన్వితై 8 

మద్దలై 8 జయ ఘంటాభిః భేరీభి సంజ చిర పి॥ 

వాద్య మానెషు వాద్యేష వాద కై ర్భావ్యమద్భుతమ్ 

వర తాగమనై శ్చి తైః కరణెః రంచితాదిభిః 11 

(పాంశోరుపరి వంశస్య థమరై రతి దుష్క-రెః 

పాణసందేవా కరణైః శస్త్రధార్యాగ వంచనై ॥ 

మనుష్య దుర్వ హైర్ఫా రః మృద్వంగ పరివర్తనైః 

ఉదక ఖగవ దుణ్రనైః శస్తాంణాం చాలనాది భిః 

యత నృత్యంలి కోల్లాట స్తత్స్యాక్ కోల్లాట నర్త నమ్ 11 

12, “A Kind of community dance done with beating of 

sticks’. ణ్ 

Tulu - English Dictionary, p. 82. 

18. [Koolaatam :- Folk dance of Kerala and Tamilnadu is 

performed by young women of festive occations or to 

amuse themselves. Tt is also called the stick dance |, 

Encyclopedia of India, p. 808. 

14, కోలుపదగళు, పు. 12. . 

15. నృర్తరత్నావ, 7.అ., 149-152 క్లో, 
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ఈ కోల్లాట నర్తనంలో బాకాలు, మార్గపటహాలు, కంచు తాళాలు, మద్దె 

లలు, జేగంటలు, భేరులు, త ప్పెటలు భవ్యంగా, అద్భుతంగా వాద్యాలవాళ్లు వాయి 

స్తుండాలి. ఆపుడు కోల్డాటవారు ఆటకు దిగుతారు. వీరు దొమ్మరవారు.!* వరు 

అంచితం మొదలై న కరణాలతో వింతవింతగ తోలుపగ్గాల మీద నడుస్తూ, పొడ 
వైన వెదురుగడమీద చాలా దుష్కరాలై న |భ్రమరాలు చేస్తూ |ప్రాణసందేహం 

కలిగేటట్టు ఆయుధాల వాదరలనుంచి తప్పుకొంటూ, మనుష్యులు మోయలెని 

బరువులు మృదువెన ఆంగాలమీద పెట్టుకొంటూ, పక్షులవలె ఎత్తుగా ఎగురుతూ, | 

కత్తులు మొదలయిన శ సాలు తిప్పడంవంటి పనులు చేస్తూ న ర్తించడం జాయప 

నిర్ణయించిన తీరు గమనించ దగింది. | 

జాయప సేనాపతి పేర్కొన్న కోల్డాటం తెలుగువారి ఈ కోలాటానికి భిన్న 
మైందయినా బహుశః నామసాదృశ్యం కారణంగా దేశీయమైన నృ త్తభేదమ 

కావడంవల్ల తెలుగునాట కోలాటంగా వ్యవహృత మైందని ఊహించడానికి వీలుంది. 

ఆంటే వెదురు కోల ఊతగా (తాటిమీద ఆడే ఆట కాబట్టి ఇది కూడా కోలాటమే 

కాని మన చర్చలోని కోలాటంకం టె భిన్నం. 

ఒక దేశి నృత్యం మార్గగానో, మార్గ నృత్యం దేశిగానో మారడానికి 

వీలుందని చూపిస్తూ జాయప సేనాని చెప్పిన మార్గ-దేశి లక్షణాలు, అవి యేర్చడే 

తీరుతెన్నులు చూస్తే E తూహల జనకంగా గోచరిస్తున్నాయి . 

“భవంతి రరణీపాలాః |పాయెణా భినయ (వ?) (పియాః 

అత స్త | త్పీతయేఒద్యాపి యద్య దుత్చాద్య తేనవమ్ 

నత్తం తతః స్మృతం దేశీ త త్రదేశానుసారతః॥ 

16. “దొమ్మరవారు :- డోంబలనువారు తక్కువ జాతివారు. చాలా (పాచీన 

కాలం నుండియు వీరికి నాట్య = నృత్య గానములు వృత్తి. ఉపరూపకము. 

లలో “డోంది' అను విశిష్టరచన పూర్వముండినది. వీరే దొమ్మరివారు. 

కన్నడమున వీదిశ్తే 'కొల్లటిగ'. అను మారుపేరును గలదు. కొల్లలాడు - 

కొల్ల మున్నగు తెలుగు పదములకు ఈ 'కోల్లాటము'తో సంబంధమేమైనా 

కలదేమో”నని శ్రీ రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణశర్మగారు నృత్తరత్నా వళి ' 
తెలుగు వ్యాఖ్యలో రాశారు. 
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భూతం. శా స్ర్రముఖాద్ధేయం భవిష్యన్నా వగమ్యతే 

భవన్ని రూపణీయం స్యాఠనృ శ్ర తందేకీతి సంజ్హితమ్” 11% 

శాస్త్రానుగుణాలయిన వాటిని మార్గభేదాలనీ, అట్లా కాకుండా ఇంకా శాస్త్ర, 

బద్ధంకాని ఆయాదేశాల్లో వెలసిన వాటిని దేశిభేదాలని చెబుతున్నారు. రాజులకు 

పాయిక ంగా కొత్త విషయాలలో పీతి ఉంటుంది. వారి పీతికోసం కొతగా 

ఏ నృత్త తం కల్చ్పించబడుతుందో' అది ఆయా దేశాలననుసరిం చేదికాబట్టి దేశి అంటా 

రని జాయప సేనాని దేశి నిర్వచనం. భూతకాలిక మైన దేశిన్ఫత్త తం శాస్త్ర (ప్రమా 

ణాన్ని పొందుతుంది. భవి విష్యద్విషయాలు తెలపడానికి అవకాశంలేదు. కొబట్టి తన 

కాలంలో ఉన్నట్టి దేశిభేదాల్ని మాతమే తే తెలిపినట్టు జాయపసేనాని, చెప్పిన ఆంశం 

గమనించదగి ఉంది. కాని లక్షణం నిర్దేశించినంత మ్మాతాన జానపద _్రడలు 

అన్నీ మార్గ భేదాలుగా మార్పునందవు. 

'కోలన్న, కోలు కోలన్నలు' అనే పదాలు పాటల్లో (పచురంగా రావడం 

చేత కోలాటానికి అవి పేరుగా నిలబడి ఉన్నాయి. 

కోలాటంలో ఒక్కొా-కగా ఆటగానికి రెండేసి చొప్పున కరలుంటాయి. 

చాల మంది ఆటగాళ్ళు కోలాటంలో పాల్గొంటారు. వీరందరి దగ్గర కర్రలు 

కలిపితే అధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ యాటకు 'కోలాటలు' అన్న పేరు 

వచ్చి ఉండవచ్చు. ఈ పదానికి ప్రచారం ఆంతగా లేదు. 

పెద్ద పెద్ద కొట్టాల (పశుశాల)లో కోలాటం వేసారు కాబట్టి 'కొట్టమాటి 

అనే పేరు వచ్చి ఉండవచ్చు. ఈ పదం వ్య వహారంలో చాల తక్కువ. 

కోలాటం ఆనే పదానికి కొట్టం, 1 దండన ర్తనం, 10 దండరాసకం, 29 

దండలాసకం,21 దండలాస్యం,22 చేష్టితం, 23 హల్రీసరం 24 అనేవి పర్యాయ 

17. నృతృరత్నావళి, 5, ఆ., 8,4 క్లో, 
18. ఆ సం. కో., పు. 181. 

19. జానపద కళా సంపద, పు. ర. 
£0. నృత్త రత్నావళి, 7. అ. 101-104-¥*. 
21. సూని., 4.206. 
22. పది, 4-206. 
2కి, శ, ద. 1178; శ. దీ, 1258. 
24. సూ. ని, 2-564. ం 
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పదాలు. ఒక్కొక్క దాని వ్యుతృత్తి పద వ్యాప్తల్ని ఇట్లా పరిశీలించ 

గోష్టమ్ ఆనే సంస్కృత శబ్దానికి గొట్టం అనేది ప్రాకృత రూపం. దీని 

నుంచి ఏర్పడింది కొట్టము. కొట్టాము అనేది రూపాంతరం, దీనికి పశుళాల, 

శాల, చావడి అనే అర్థాలున్నాయి. 5 చావడి పశుశాలల్ని కొట్టాలు ఆంటారు. 

ఈ పశుశాలల్లో వేసేది కాబట్టి కొట్టమాట అన్నట్టుగానే కొట్టం అని చేరు పడి 

ఉండవచ్చు. ఈ పదం వ్యవహారంలో లేదు. ఒక్క ఆంధ సంస్కృత కోశం 

లోనే కోలాటానికి పర్యాయ పదంగా కొట్టం అనే పదం కన్పిస్తుంది. 

దండ నర్తనం : 

దండం ఆంతే పుల్ల, కోల, కర అనే అర్థాలున్నాయి. నర్తనం ఆంటే 

అటి, నృత్యం అనే ఆర్థాలున్నాయి. దండ నర్తనం అనే పదం క్యరలతో ఆడే 

ఆట అనే ఆర్థాన్నిస్తుంది, ఈ పదం నిఘంటువుల్లోకానీ, సాహిత్యంలోకానీ 

కన్పించదు. ఈ పద (పచారం లోక వ్యవహారంలో మ్మాతమ ఉంది.29 

దండ రాసకం౦ : 

దండం అనే శబ్దానికి కర అని ఆర్హం.£" ఇది సంస్కృత శబ్దం, 

రాసకం అనేది సంస్కృత శబం,. రెండూ విశేషాలే, రాసశబ్ది -- భావి అడి 
స 

కరణేవా 'ఘజ్' అనేది శబ్దం,29 హరీశంకే తాశబంధవిశేషయు క మెతే రాసక 
యలు 

మని | పేమచంద శర్మ పేర్కొన్నాడు 2 

25. పెది, 2-409. 

26. జానపద కళా సంపద, పు. 6. 

21. ఆ. శ. ర., £ఏ-250. 

28. శ. క.,, 4-158 

29. “హల్తీళమేవ తాశబంధ విశేష యుక్తం 
రాస కమితి (పేమచంద శర్మాణం.” 

కావ్యాదర్శం, (ప్రకాశ - _హిందీ-= -సంసృత వ్యాఖ్య, పు . 84. 
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రాసకాన్ని గూర్చిభావ|పకాళ ౦లో 

“ముండరేన తు యన్న త్తంత|దాసక మితి స్మృతం 

ఏక క స్తస్య నేతాస్యాద్లోపన్రీణాం యధా హరిః! 

అనేక న ర్రకీ యౌ జరం చి తతాల లయాన్వితం 

ఆచతుష్షష్టి యుగలా దాసకం మసృృణోద్ధతమ్॥ "20 

అంటే మండలాకారాన నృత్తం చేయడాన్ని రాసకం అంటారు. గోప 

స్రీలకు హరి ఒక్కడే నాయకుడయినట్లు రాసకాన ఒక్కడే నాయకుడు ఉంటాడు, 

రాసకం అనేక నర్తకీయో జ్యమవుతుంది. చితతాల లయానిత్వం అవుతుంది, 

మస్ఫణం ఉద్ధతంగా ఉండే ఈ రాసకం చతుష్షష్టి పర్యంతం నర్తకి గణాన 

[పయోజ్యమవుతుంది, 

రాసకానికి జాయప సేనాని చెప్పిన లక్షణాలు ఇట్టా కన్పిస్తాయి; 

“బంధం పిండ్యాది మాశిత్యయస్మిన్ షోడశ నాయికా: 

నృత్యంతి ద్యాదశాష్టొవారాస కం తత్ (పకి ర్తితమ్॥ 

పిండీ శృంఖలికా భేద్యలతా భేదార్ చతుర్విధః 

ఆభ్యధాయి బుధై ర్భంధః; త|త్రపిండీతు పిండనాత్ ॥ 

గుంఫనాత్ శృంఖలా, భేద్యో భేదనాత్; జాలవత్లతా 

(పత్యేకం బహుఖేదాః స్యుః (పాడె స్తే సర్తకైః కృతాః। 

షోడశెవ పరం తత యత్తాబిర్భంధ పూర్ణతా 

చేల మర్దో క్షం యద్యాకా (కూ? )ర్చాసం కంచుకంతథా 

ధమ్మిల్లం వేణికాం వాపి త త్రద్దేశాను సార తః॥ 

దధానాః సుభగం వేషం కణన్మంజీర కంకణమ్ 

యౌవసం చ మనోహారి పీవరోరు కటి సన 
వాద్యేన ద్వంద శస్తుల్య చారీ [వభృతయః (క్రమాత్ 

రంగం యవనికా గర్భాక్ విశేయుః పార్శ్వయోరిమాః 

చర్చుర్యాది (పబంధేషు దేశీ సూడస్థితేషు చ 

వాద్యేషు చ [పయు క్షేమ సద్భ షేషు విచక్షణె 81 

80, భావ్మపకాశం, 9, ఆ., 120, 121. వే 
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ఖండమండల చారీభిః లాస్యాంగ (పముఖై రపి 
(వ 

(పవెశ్రై ర్నిర్లమెః సంధిహినై రప? 
రుం (ia (cn చి యం 

చొటికా భిర్మిధ హస్త తాలికాభిః అయానుగమ్ 

బంధుర్రె రరవిధై ర్భుంధైః నృత్యే రిహనాయికాః।। 

అంటే పిండి మొదలయిన బంధాలను, కట్టుబాట్టను - ఆశయించి, 

నాయికలు పదహారు మందిగాని, పన్నెండు మందిగాని, ఎనిమిది మందిగాని చేసే 

నృత్యం రాసకం ఆనబడుతుంది. పిండి, శృంఖలిక , భేద్యము, లత -ఇట్టా బంధము 

నాల్లు తెగలని బుధులు చెపారు. అందులో పిడుచులాగా గుంపుగా గూడడం పిండి, 

సరంలాగా గూర్చడం శృంఖల, వేరుగా విడివడి ఉండడం భేద్యం, వలలా గా 

ఏర్పడడం లత, పొఢులైన నర్తకులు వీటిలో ఒక్కొ-క్కదాన్ని అనెక 

భేదాలుగా చేస్తారు. పద హారు సంఖ్యతో టె బంధం పూర్ణమవుతుంది కాబట్టి నాట్య 

గత్తెలు పదహారుగురే ఉండాలి. ఆయా దేశ పద్దతుల్ని అనుసరించి నాట్యగ త్రెలు 

చీర, చల్లడం, కుబుసం, రవిక, కొప్పు, జడ మొదలయిన వాటిని తార్చవచ్చు. 

చేతి కడియాలు, కాలందెలు ఉండాలి. ఊరు, కటి, స్తనాలు మొదలయిన 

అవయవాలు లావుగా ఉండే మనోహరమైన [పాయంలో ఉన్న వాళ్ళు కొవాలి. 

వీళ్ళు (క్రమంగా జంటలు జంటలుగా, వాద్యంతో సరిగా చారి మొదలయిన వాటితో 

తెరలో నుంచి ర౩గ స్థలానికి ఇరుపక్కల నుంచి రావాలి. చర్చరి మొదలయిన 

(పబంధాల్ని, దేశి సూడలో ఉన్న వాటిని పొడుతుంటే నేర్పరులు తగిన వాద్యాల్ని 

వాయించాలి. | 

ఖండాలతోటి, మండలాలతోటి, చారులతోటి, (పసౌవంలోని ఆఅంగాలతోటి 

పాట అర్థాన్ని సమంగా అభినయిస్తూ, (పవేశిస్తూ, నెల్లి పోతూ, సందులేకుండా 

తొలుగుతూ, లయకు సరిగా చిటుకులుచస్తూ ఒకరొకరి చేతులమీద తాళంతడుతూ 

సలువిధాలయిన నిండుబంధాలతో నర్రించాలి. 

సాహిత్యదర్పణంలో పద్దెనిమిది ఉపరూపకాల్లో ఒకటిగా పేర్కొనబడిన 

రాసకం లక్షణాలు ఇవి: 

81. నృత్త రత్నావళి, 7. అ. 86-89; 98.97, లై. 
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“రాసకం సజ్బూప్యాతం స్యాన్ముఖ నిర్వహణాన్వితం 

భాషా విభాషా భూయిష్టం భారతీ కె శికీయుతం॥ 

అసూతధారమే కొజ్కం సవీథ్యజ్ఞం కలాన్వితమ్ 

వ్షనాందీయుతమ్ ఖ్యాతనాయికం మూర్భనాయకం॥ 

ఉదా త్రభావ విన్యాస సం|శితంచో త్తరో త్తరమ్ 

ఇహ పతిముఖమ్ సంధిమపిశేచి క్పచక్షతే॥”32 

Ne) ళ్ 

3 

రాసకం అనేది ఉగరూపకభేదం. దీంట్లో ఐదు పాాతలుంటాయి, ముఖం, 

నిర ఇహణం, అనే నాటకసంధులు రెండు ఊంటాయి, సూ తధారుడు ఉండడు. 

ఒకటే అంకం. వీథి అనే ఉప రూపకంలోని అంగాలన్నీ దీనిలో ఉంటాయి. ఇది. 

నృత్యం, గీతం మొదలయిన కళలతో కూడి ఉంటుంది. నాందీగీతం శిష్టమె 

ఉంటుంది. నాయకుడు _పసిద్ధుడూ, మూర్జుడె ఉంటాడు, ఉదాత్తమైన భావ విన్యా 

సంతో కూడి ఉత్తరోత్తర రసస్యందిగా ఈ ఉపరూపకం విలసిల్లుతుంది, దీనిలో 

(పతిముఖసంధికూడా ఉందని కొందరంటారు. రాసకానికి గోపాలుర డ్రీడావిశేషం 

అని మేదినీ నిఘంటువు అర్థం చెబుతున్న ది.*3 

మొత్తంమీద రాసకం అంటే వృత్తం అనే అర్థంతో తీసుకుంటే దండ 

రాసకం అంటే క్యరతో చేసే నృత్యం అని తేలుతుంది. ఈ దండరాసకం పార్శ 

దేవుని సంగీతసమయసార సం|గహంలో కొద్దిగా వివరించబడింది. జాయపసేనాని 
తన నృత్త రత్నావళిలో సవివరంగా తెల్పిన దండరాసక లక్షణాలివి : 

“పాతాణ్యష్టై సమారభ్యవర్థంతే దండరాసకే 

కమారొచత్యారి చత్వారి నాయకేచ్చానుసారతః 

చతుష్షష్షిర్భ వేద్యావత్ యావత్సాద్విగుణాపరై 8 

ఆరత్ని సమ్మిత దైర్యాత్ ఆఅంగుష్టపరిణాహినొ॥ 

దండొ కనక బద్ధాలతొమద నావె దుమోద్భవౌ 

సువృతౌ మస్ఫణౌ నానావర్త కె శ్చారు చితిత॥ 
నాలానే రదు 

82, సాహిత్యదర్పణం, 6. అ., 283-290, క్లో, 
88. శబ్ద కల్పదుమమ్, 4-158. 
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దదీరన్ పాణివద్మాథ్యాం అధవా దండచామరే 

కురికా దండకౌయ దా౭త తదేశీయ ఛభంగిధి8.''34 
అ =శిది 

a] 

దండరాసకంలో ఎనిమిదిమంది మొదలు నాయకుని ఇష్టాన్ననుసరించి 
కమంగా నల్గురు నల్గురుగా ఆరవై నాలుగుదాకా ఆడేవాళ్ళ సంఖ్య పెంచవచ్చు. 

ఆయితే వారు రెండు రెండు సరిజట్టుగా ఏర్పడాలి, 
[7 

మన కోలాటంలోగూడ |సస్తుతం జట్టులో అరవై మ చిదాకా ఉండొచ్చు. 

అయి; ఒకేజట్టు ఉంటుంది. ఉద్దులుగా ఏర్పడ్డ తర్వాత రెండు జట్లు అని చెప్ప 

వచ్చు. ఇ 

రెండు చేతుల్లో రెండు కోలలు ధరించాలి. అవి ఒక్కాక్కటి చిటికెనవేలు 

సౌచితే మూర పొడుగుండాలి. బొటనవేలు లావుండాలి. గ్ముడంగా వుండి రంగులు 
కల్లి ఉండాలి. నేటి కోలాటంలో క[రలు ధరించడంలోనూ, పొడవు లాపుల్లోనూ, 

రంగులు వేసి అలంకరణ చేయడంలోనూ జాయవ వర్ణించిన క్యరల లక్షణాలకు 

సరిపోతుంది. జాయప సేనాని పొగడజాతి కరలు వాడుతారని తెలిపాడు. నేడు 

వివిధ ప్రాంతాల్లో సులువుగా దొరికే క ర్రజాతుల్ని బట్టి కరలు మారుతున్నాయి, 
కొన్ని. 'పాంతాల్లో విల్లుడు, రేల, వేప, తుమ్మ లాంటివి వాడితే, మరికొన్ని 
పాంతాల్లో సం, నర్హంగి, ఏపె లాంటిది వాడుతారు. ఈ క[రల వాడుకను 

వివరిస్తూ “ఆటగాళ్ళు రెండుచేతుల్లో రెండు క్మరలు వాడవచ్చు; లేకపోతే ఆ యా 
దేశ రితుల్నిబట్టి ఒకచేత కోల, మరొకచేత చామరం లేక చురక త్తిని కూడా 

ధరించవచ్చు అనే శాయససేనాగి మాటలు ఒక చేత కోల మరొక చేత 

కొరడా లాంటివి వాడుతున్న నేటి కోలాటం జట్టు నాయకునికి వర్రిసాయి. 

“ఉ కేషు వాద్యమానేషు చిత బంధషు వాదకై 8 

లాస్యాంగ (భమరీ పాదచారీ భిళ్ళారు చం! క మమ్॥ 

84. నృత్త రత్నావళి, 7. అ. 101-104, i 
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లో 

సవ్యాపసవ్య తన చట 5 భాంత్యాఖండ వయోగతై 8 

సుశబ్దం పంచ భర్జాతై 8 కుర్వీరన్ వండ మేశళశనమ్!”౨5 

పైన చెప్పిన చిత బంధాలను వాదకులు వాయిస్తుంటే లా సాకంగాలయిన 
దా అవవ 

[భమరాలు, పొదాలు, చారులు వీదితో ఆందమైన దాట్టతో ఎడమ కుడి పళ్క_ల్ట్ 

చ|కంవంటి తిరుగుళ్ళతో, ఖండ (ర గంతో ఉండి సశద్దాలయిన ఐదు 

వజ ఇని శీ 
ఘాతాలతో ప పరస్పరం కోలలు కలపాలని భావం. ఆయితే నేటి కోలాటంలోని 

రకరకొల కోపులు ఆయా 8 చేపుల్లో తిరిగే పద్దతికి ఇక్కడ పోలికలు కన్పిస్తాయి. 

ఆనాటి గ్రామాల్లో వెనచెప్పిన అన్ని అక్షణాలు కన్సించే దండరాసకం ఆడేవార సి 
౧ రా oN . 

ఊహించవచ్చు. 

దండలానకం : 

దండం, లాసకం రెండూ కూడ సంస్కృత పదాలు. దండైః లాసః 

' ఆత -దండలాస -- కప్- అనేది వ్యుత్చ త్రి, 38 దండం అంటే కర అని ఆర్థం,3” 

లాసకం అంటే నృత్యం, నాట్యం తనే అర్థాలున్నాయి, 3క దండలాసకం అంతె 

“క[రపుల్లలు పట్టుకొని తాకించుచు చేయు నృత్యము ఆని ఆర్థం. దీనికే 

కోలాటం అని ఆర్థం ఉంది, దండలాసం అనె వేరొక పదం కన్పిస్తుంది. లాసం 

ఆంటే కూడా నృత్యం, నాట్యం అనే అర్ధాలున్నాయి. 41 ఈ దండలాసం అనే 

పదం దండలాసకం అనే పదానికి రూపాంతరం. దండలాస్యం అనే మరొక పదం 

తము; నృత్యము చెయుట; గీత వాద్యాలతో 

కూడిన నృత్యము; అభినయము చేతను ముఖ వె వై ఖరిచేతను కొమ వికొారములను 
~ 

శ నో 

కన్పిస్తుంది. లాస్యం అంబే నృత 

వెల్, ల్ T. ©., 105, 106., 

6. ఆ. శ, రు, వి=వ5్ర. 

౨ సూ. ని. 4-170. 

వీరి. శుది, 6.940. 

ఏల. ఆన, ర, 2255, 

40. సూ.ని., 4.206, | 

41. ఆశ. ర., ౪.1652. 
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తెలిపెడి నృత్యము” అనే అర్జాలున్నాయి.* దండి తన కావ్యాదర్శంలో కావ్య 

భేదాలను వివరస్తూ-- 

“లాస్యచ్చలిత శోంపాది (పుజార్థమ్ ఇతరత్ పునః 

గ్రావ్యమే వెతిసె షా౬పి ద్యయిీ గతిరుదాహృతా, 43” 

అని లాస్యాన్ని దృశ్యభేదంగా పేర్కాన్నాడు. దండలా స్యానికి, దండ 

' లాసకాొనికి ఒకే ఆర్థం ఇవ్వబడింది. మొత్తం మీద దండలాసకం, దండలాసం, 

. చు ఇ” దండలాస్యం అనే మూడు పదాలకు అర్థం ఒకటే. [ప్రాచీన సాహిత్యంలో 
ఈ పదాల (ప్రయోగాలున్నాయి తప్ప ప్రస్తుతం వ్యవహారంలో కన్పించవు. 

ఇది సంస్కృత శబ్దం. “పెక్కండు స్రీలు మండలాకారముగ తిరుగుచు 

చేయు నృత్యం” 46 ఆని ఆర్థం, వేష్టితం అంటే కొట్టమాటి, హల్తీసకం అనే 

అర్ధాలు మరొక నిఘంటువులో రన్చిస్తున్నాయి.*ి సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటు 

వులో మాతం చి అర్థాలతో సంబంధాన్ని తెలిపే పదం ఒక్కటి కన్పించదు. 

కోలాటం ఆనే అర్థాన్నిచ్చే దృష్టితో వేషితం అనే పదం లోక వ్యవహారంలో 
థి (a) (A) 

గాని, సాహిత్యంలో గాని కన్పించదు... 

ణో 

హర్షిసకం ఆనే పదం హల (= విలేఖనె) - క్విప్ హల్ --లస -(- 

జ 

పృపో, శోబ్దాల కలయిక వల్లి ఏర్పడింది.*” హల్లసం అనే వదం 

42. సూ.ని. 6-941. 

శీలి. కొవ్యాదర్శం, 1.89. 

44. ఆశ,ర., 8.259, 
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దీని రూపాంతరం. 4 శబ్బ్దకల్చ|దుమంలో “హలరీషంి శబ్దం సూచించబడింది: 

స్వార్థాన క్రజ్ (ప్రత్యయం చేర్చగా 'హల్తిషకంి అవుతుంది.*? ఆలంకొఠికులు 

కొందరు “హర్తీళ్ల' శద్దాన్ని వాడారు. కాబట్టి ఈ మూడు పయాోగాల్లోని 

'సఎష-శ' లకు అభేదత్వాన్ని గమనించవం అవసరం. అంటే “హల్చీస -హల్దష = 
1 

ర 

హల్చిళ పదాలకు అభేదత్వం చెప్పవచ్చు. హల్చసకానికి లక్షణాలు చాలమంది 

పేర్కొన్నారు. వాటిలో కొన్ని ఇవి : 

హర్టసకాన్ని జటా ధారుడు “ స్రీణాం మండ లికొ నృత్యం” అనీ, హేమ 
కర _ De af. జో నం మ లే స ద్ gE ల ణి 

చం[దుడు మండలనతు విల కం తప్ర్రణాం హల్చషకం తు తీత అని, 

ra అల 
పెర్కొాన్నట్టు శబ్ద ల్పదుమంలో పేర్కొనబడింది. “రక పురుషుడు 

అనేక మంది న్రీలతో ఆడే ఆటగా”! సూర్యకాంత నిఘంటువులో పేర్కొన 

బడింది. 51 కావ్యాదర్శంలో కావ?భఖేదాలో దృశ్య కావ్యాల్ని వివరిసూ దండి 
- తి ప్ర లు బి లి ఎని 

“లాస్యచ్చలిత శంపాది _పెవార్ధమ్ ఇతరత్ పునః, _శ్రావ్యమే వేతి సెషా౬పి 

ద్వయీ గతిరుదాహృతా” రః అని చెప్పిన కోకంలోని ఆది శబ్దంతో తాండవం, 

హల్తీసకం, రాసకం మొదలయినవి (గహించాలని వ్యాఖ్యాత ఆచార శ్రీరామ 
ఇల అ నీ క ల్ ణ్ చా చంద మ్మిశ పేర్కొన్నారు. ఆయన హల్టీసక లక్షణాల్ని కూడా వివ 

రించారు, 

“మండలెన తుయత్ త్ర రాం నృత్య హల్చశ కంతుతత్ 

తత్ర నేతాభవే దేకో గోవ స్రీ ణాయథాహరిః॥ 

శ్రీల వలయంతో చేయబడే నృత్యం హుళకం. గోప స్రీలకు | కృష్టునివలె హల్లీ 

శకంలో ఒక నాయకుడుంట వాడు. హల్తీశ కాన్న తాశబంధ విశేష యు కమెతే 

శీర. ల.నో.చం., 124. 

"49. శర., 5-525. 

50. పైది, 5=525. 

51. Suryakanta Sanskrit-Hindi - English Dictionary, 

p. 688. | 

ర్2, కావ్యాదర్శము, 1-39. 

రిలే. _ కావ్యాదర్శము, | (పకాళ సంస్కృత ౫ హిందీ వ్యాఖ్య |; పు. 84, 
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హేమచంద శర్మ 'పేరొాంన ట్టు కొవా 

వ్యాఖ్యాత సేర్కొన్నారు.”* ఆపై నిఘంటువులో హల్చిశం పద్దెనిమిది ఉప 

రూపకాల్లో ఒకటిగా చెప్పబడింది ఉ ఉప రూపక భేదంగా సాహిత్య దర్పణం 

లోను, భావ (పకాళంలోను చెప్పబడింది. నె 

రాసకం అని 

శి వృత్తి రుజ్జ్వలా 

ముఖాంతిమౌ తథా సంధి బహుతాలలయ స్థితః” 56 

అని చెప్పబడింది. ఆంటే ఇందులో ఒకే అంకం ఉంటుంది. ఏడు, ఎనిమిది లేక 

త ఇ పదిమంది స్రీలు ఉంటారు. పురుషుడు మ్యాతం ఒక్కడే ఉంటాడు. ఉదాత్తమైన 

భాష ఉంటుంది. కెశికి వృత్తి, మొదటి-చివరి సంధులు రెంటితో కూడి "అనేక 

తాళ లయాన్వితమై ఉంటుంది, భావ పకాళంలో- 

బి 

సగేయలాస్యం యతి మగ్తండ తాలలయా న్వితమ్ 

ఏకొంకం వా భవే దష్భ్యంకం విమర్శముఖ సంధిమక్॥ 

క విశామస సహితం యథాస్యాత్కే రి రైవత తమ్॥ 

లలితా దడ&ిణాః ఖ్యా తాః నాయకాః పంచషా ఆ 

విప క్షత వణ్శి ్ర క్పుతాస సృ చివాయత్త నయ, | 

ద్భ్యంకే ముఖావమరా ఇ స్త ఏ ఏకాంకీగర్భ నిర్ణమః॥”౯' 

కక, కెద, పు. శీర్. ా 

55. “One of the Eighteen Uparupakas or minor dramatic 

compositiuns (described as a piece in one act and 

consisting mainly of singing and dancing by one male 

and seven, eight or ten female performers.” 

The students Sanskrit-English Dictionary, p. 6871, 

56. సాహిత్య ద "అల 6 6.806, 

వ", భావ (పకా కాళము, 9. అ., 125.127, శ్లో, 
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అని చెప్పబడింది. హల్టీసకం ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిడి లేక పశిమంది నాయి 

కొలతో ఉంటుంది. ఉదాత్త వచనాలు ఉంటాయి. గేయ లాస్యం ఉంటుంది. 

యతి ఉంటుంది (యతి = ఓక విధమైన వాద రితి). హాలసకం ఖండతాల 

లయాలతో కూడి ఉంటుంది. ఒక విశ్రామం ఉంటుంది. కేలిర్తైవశ మనేది 

హల్రిసకం, దీర లలితులు, దక్షిణుకు, (పథ్యాతులు ఐన నాయకు లయిచారునగురు 

ఉంటారు, (బాహ్మణ, క్ష్యతియ, వశ పుుతులు స చివాయ త సిద్గులె ఇందులో 

కన్సిసారు, రెండంకాలవర కూ ఉండొచ్చు. ముఖ సంధి, ఏమర్శక సంధి అనె 

రెండు సంధులు ఉంటాయి. 

“పృథుం సువృ_త్తం మస్ఫణం విత స్తి 

మ్యాతోన్నతం కొవినిఖన్యశ ంకుకమ్ 

తు 

హస్తె రమా 2౬యం ఖలురాస గోష్ట1”5ర 

పెద్దదిగా, గుం|డంగా ఉండెటటు, నున్నగా ఉండేటట్లు పన్నెండు అంగుళాల బి ద 2 స యి 
పొడవుఉండేటట్టు ఒక చీల తయారుచేసి దానిని భూమిలో పాతి, పాదాలతో 

ఆకమించి ఒండొరుల్ని చెతులు పట్టుకొని దానిచుట్టూ తిరుగుతూ ఆడే ఆటను 

రాసగోష్టి అంటారని హరివంశటీకా వ్యాఖ్యాత సీలకంటభుని హల్టీశక లక్షణాలు 
స్ట Cal 

బ్ది కల్ప దుమంలో ఉటంకించబడినాయి, సూర్యరాయాం ధ నిఘంటువులో 

హల్టీసకం పద్దెనిమిది ఉపరూపకాల్లో ఒకటిగా పేర్కొంటూ “స్రీలు పలువురుచెేరి 
మండలాకార ముగా( దిరుగుచు చేయు నృత 

చారు.59 అయితే ఉపరూపకాల్డోను, నీలకంఠ వ్యాఖ్యానంలోను చెప్పబడిన హల్టీసర 
లక్షణాలు నేటి మనకోలాటంలో కన్సించవు. చున చెప్పిన లక్ష్షణాలనుంచి 

శ్రమంగా మార్చుపొందుతూ వచ్చినరూపం కోలాటం అనేది అంగీకార యోగ్యం, 
య లో లో ” ల ట్ ( 

హల్పసకాన్ని పూర్ణ ఆలంకారికులు ఉపరూపక భేదాల్లో చెర్చి లక్షణాలు నిర్లేశించి 

తంము” అని నిఘంటుక ర. వివరిం 
2) అలాటి 

55. శబ్ద కల్చ్మదుమమ్, 5=525. 

590. సూ. ని, -1219, 

PK-2 



నప్పటికి; పైన పకశిలించిన విషయాల ఫలితంగా హర్హిసకం అంటే కోలాటం 

అని ఆం|ధభాషార్థవ కర్త చెప్పినట్టు కోలాటం అనే పదానికి హల్చీసకం అనే 

కోలాటానికి ఇన్ని పర్యాయపదాలు, రూపాంతరాలు ఉన్నప్పటికి కోలాటం 

పూర్తి పద్ధతికానీ, స్వరూపంకానీ ఆటు సాహిత్యంలోగానీ ఇటు నిఘంటువుల్లో కానీ 

కానరాదు. కోలాట స్వరూపాన్ని కొద్దో గొప్పో. |పత్యక్షంగా చూసి తెలిసి 

కోవలసిందే. 

పద తి 
ధ్ 

కోలాటం ఆనగానే ముప్పై లేక నలబై మంది ఆటగాప్త, ఆటగాళ్ళంతా 

రెండు చేతుల్లో రెండు కర్రల వలయంగానూ; ఒకచేతిలో కొరడా, రెండోచేతిలో 

భజన చెక్కులు, నోటిలో పీకతో గండి లోపలి భాగాన చుట్టూతిరుగుతూ ఉండే 

జట్టు నాయకుడు; గరిడి మధ్యలో మద్దెల, ఆర్మోనియం, తాళాల్లో కొందరు 

వాద్యాలవాళ్ళు; ఘల్లు ఘల్లుమనే శబ్దంచేసే కాళ్ళ గజ్జెల శబ్దం; కణ్ కణ్ మనే 

శబ్దం చేసే కోలాట కర్రలు మొదలయినవన్నీ మన కళ్ళకు |పత్యక్ష దృశ్యాలు. 

[పపంచంలోని (పతి దేశానికి, పతి మతానికి, (పతి వసువుకు, చివరకు 

(పతి విషయానికి చరిత ఉంది. అట్లాగే అన్ని ఆఏలకు చరిత ఉంది. ఆ కోవ 

లోనే కోలాటాన్ని పరిశీలిస్తే —_ 

కొందరు ఆటగాళ్ళు జట్టుగా ఏర్పడి జట్టు నాయకుని ఆధీనంలో కోలాటాన్ని 

ఆడుతారు. జట్టు నాయకుని ఆజ్ఞమేరకు అటగాళ్ళంతా ముందుగ గరిడీలోకి వచ్చి 

వలయంగా ఎర్చడతారు, తర్వాత (ప్రార్థన గేయం పాడుతారు. సామాన్యంగా 

_పార్ధన గేయంలో 
జని 
tin లాటం ఆడరు. వలయంగా నిల్చున్న అటగాళ్ళు ఇద్దరిద్దరు 

చొప్పున ఎదురెదురుగా నిల్చొని (ఒకే వలయంలో ఉండి) ౭ ఒకరి రెండు క కరలను 

ఇద్దరూ చెరొకపక పట్టుకుంటారు, రెండోవాడు తన రెండు కర్ర కలిపి ఇక 

చేత పట్టుకొని ఇదరు కలసి పట్టుకున్న కరమీద పాటకనుకూలంగా, అయాను 

గుణంగా కొడుతుంటాడు. పాట పొదడ6 అయిపోయిన తర్వాత జట్టు నాయకుడు 
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Ws టయ్యకుతద్ధిమి” అని చెప్పి క్పిక60 జ్రదముతాడు. సామాశంం 
ఆ 

గాళ్ళకు సగంమందికి రాముళ్ళని, మిగిలిన సగంమందికి లక్ష్మణులని పేద్ద 

పెడతారు. అప్పుడు రాముళ్లంతా లోపలి వలయంగాను, లక్ష్మ ణులంతా చెలువలి 

వలయంగాను ఎర్పడతారు. ఇద్దరు కలసి పట్టుకున్న పుల్లలు విడివిడిగా చేతుల 

లోనికి తీసికొని కొట్టడంతో ఆట [ప్రారంభం అవుతుంది. అపుడు జట్టునాయకుడు 

లయను సరిడిద్దుతాడు, కొన్ని (ప్రాంతాల్లో “తాకా, తాకా తాకా, తాకా, తాకొ, 

తాకా, తాక, తయ్యకు తద్ధిమి” అనీ; మరికొన్ని పాంతాల్డో “తకిట ధిమి ధింధిమిత 

ధిమిధిం = ఎంతమంచి సరుడుదొరశ్తేనే” అనీ; కొందరు “లాలి, లాలి, లాలి, 

లాలి, లాలి, లిలాయ్, లో, లలీ, లాలి, లిలాయ్, లో, లలీ, లాలి, లిలాయ్, లో” 

అనీ; మరికొన్నిచోట్ల కొన్ని పాటల కనువుగా 'కోలు కోలు కోలే, కోలన్న కొలు 

కోలోయ్, కోలు కోలు కోలే, కోలన్న కోలు కోలోయ్' అని లయను సరిదిద్దు 

తారు,61 ఇట్టా లయను సరిదిద్దిన తర్వాత ఒక పాటా, ఆ పాటతోపాటే కోపు 
మొదలు పెడతారు. పాట అయిన తర్వాత ఆ కోపులోనే సంవాద గేయంతో 

ఉసెత్తులో ఆడుతారు. ఉసెత్తులో కొంత సేపు కోలాటమాడిన తర్వాత ఆటను, 

పాటను, 'ఇట్రయ్య కు తద్దిమిత్త' అని జట్టు నాయకు డిచ్చిన ము కాయింపుతో 

నిలుపుచేస్తారు. తర్వాత మరొక పాటతో మరొక కోపును ఆడుతారు. ఇట్టా బాగా 

ఆలసిపోయేదాకా కొన్ని కోపులు ఆడి ఆరోజుకు కోలాటాన్ని ముగిస్తారు. ఇది 

కోలాటం స్థూలస్వరూపం. ఈ కోలాటం ఆడడానికి ఉపకరించే కొన్ని వస్తువులు, 

కోలాటంలోని సాంకేతిక పదజాలం, ఆటగాళ్ళకు సంబంధించిన వేషధారణ. 
CaS 

అంటే జట్టు, గరిడి, ఉది, జట్టునాయకుడు, కొప్పు, క[రలు, కొలాట సమయాలు, 
టి 

అ కోలాటంలో చలే వసువులు మొదలయిన వాటిని గూర్చి పరిశీలన అవసరం. 
య అలవి 

60. ఏక ఊదడం ఇటీవలి కాలంలో కన్పిస్తుంది. ఇది ఆట మొదలుపెట్టడానికి 
ఇస జ ons. 7 ~~ ఇ శ గ్గ r గాని, ఆడుతున్న ఆట వెగం పెంచడానికి గాని, అట చెర మించడానికి గాని 

61. జానపద కళాసంనద, పు. 7. 



కోలాటం ఆవడానికి అట గాళ్ళంతా కలసి ఓ కచోట చేరుతారు. ఏరందరిని. 

కలిపి. జట్టు అంటారు. ఇట్టు ఆంటే గుంపు లేక. సమూహం అని అర్హం.02 ఈ 
జట్టుకు ఆటగాళృతోపాట ః ఒక నాయకుడు అవసరం. ఆతన్ని జట్టునాయకుడు. 
అంటారు. జట్టులోనివారు సరి సంఖ్యలో ఉండాలి. ఉద్దులుద్దులు గా ఎర్పడిన 

తర్వాత్ ఆటగాళ్ళు మగలరాదు, చేని సంఖ్యలో శీసుకుంచే 

ఠి 

కు 

గ 
శ గ రి శ అట కలీ, 

మిగులుతాడు. జట్టు ఆటగాళ్ల ఇంతా జట్టు నాయకునికి బధియులు. జట్టు నాయకుడు 

ఆటగాళ్ళప వాధ్యత వహిస్తాడు, ఇద్దరు ఆటగాష్మ కలిసి ఏర్పడిన సమూహాన్ని 
ఉద్ది అంటారు గదా! బట్టు ల్" కా ఆటగాళ్ళం తా కోలాటం ఆడే సమయంలో 

(3 హ్ - య gb Gq గ్ర క్ 0 ర్ చ 
fe Ley ర్ట ట్ట వ వ్య లో 6 న ఏ (గీ £e ర శ EA Es ౭3 ps ర్త 

స్తం జ సర ఉనా దయితే పేరు పఠిష్టలు జట్టు 

ంది. జట్టుకు ముఖ్యమైన వ్యక్తి జట్టు నాయకుడు. ట్టు 
1g 

ex let eg 

పంతులసీ, పెన్నుచి, ముందు పాటగాడు, 

'ఆయ్యావారు, మెళగాడు్ల అనే పేర్లతో పిలుస్తారు. జటు నాయకుని నె పుణ్యాస్ని 

ట్టి కోలాటం మెరుగులు దిద్దు కుంటుంది. జట్టు నాయకుని చెప్పుచేతల్లో ఆటగాళ్ళు. 

లాటం ఆడుతారు, ఈతని సూచనలు, సలహాలు, సవరింపులతో ఆట 

వన్నె కెక్కుతుంచి. గరిడి ఏర్పాటు చేయడానికి, ఆట ముగించడానికి జట్టు 

నాయకుని సంజ్ఞల మీద ఆటగాళ్ళు ఆధారపడి ఉంటారు. సమయనిర్ణయం, 

గరిడీడి స్ట నిర్ణయాళ్తో జట్టు నాయకునికి పమెేయం ఉంటుంది. 'ఆటలో 

తప్పటడుగులు వసినవశనూ ఆట పెడిపోవడానికి కార ణమయినవాళ్లనూ 

ల తాటి డా 2 ఇ న ద గ nna "టో 

మందలించదం లేక కొరడాతో కొట్టడం జట్టు నాయకుదిచ్చే శిక్షలు, ఆటకు 

ణు 

టి £ 
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అంతరాయం క “లిగేట్లు ఎక్కువసార్హు తప్పులుచే స గు ఆట గాజ్జి, అతనికి తోడుగా 

ఆట సరిగా రాని మరొకనిని కూడా ఆటనుంచి బహిష్కరిస్తాడు జట్టు నాయకుడు. 

ఆటగాళ్ళు కూడా నాయకుని మందలింపుకంటే తమవల్ణ్ల ఆట చెడినందుకు . 

అవమానంతో బాధపడతారు. ఆట గాళ్ళందరూ జట్టు నాయకుని గురుభావంతోనే 

చూస్తారు. ఆటగాళ్ళు నాయకుని పాటను అనుసరించి పాడుతుంటారు. లయను 

సరిదిద్దడం, తాళానిక నుగుణంగా కోలాటం ఆడించడం అతడు చే సేవనులు. ఉ సెత్తులో 

దాదాపు సంవాద గయం పాడుతారు, అపుడు మధ్యమధ్య పెద్దగా కేకలువేస్తూ, చంగు 

చంగున ఎగురుతూ ఆడేవాళ్ళకు ఉత్సాహపూరితమైన ఉ_ర్తెజాన్ని, చూ సేవాళ్ళకూ 

ఆనందాన్నీ పంచి పెడతాడు జట్టు నాయకుడు. ఒక (పదర్శనకు ఏడెనిమిది 

కోపులు వేయించి ఆటను ముగిసాడు. కొందరు జట్టునాయకులు కోలాటం నేర్పడం, 

జట్టు తయారుచేయవం తమ ముఖ్య వృత్తిగా గడుపుతారు. కొందరు వేరే ముఖ్య 

వృ త్తులు ఉన్నా ఉల్లాసానికి, చేరు [వ పతిష్టల కోసమూ ఉపవృ త్తిగా కోలాటాన్ని 

నేర్పడం స్వికరిసారు. ఒక మారు నేర్చిన జట్టు ఎప్పుడయినా ఉల్లాసానికి కోలాటం 

వేయాలనుకుంటే జట్టులోని ఆటగాళ నుంచే సమర్థుడెన రిక ఆట గాల్ జట్టునాయ 

కునిగా ఎన్ను కుంటారు. అంటే ఈ జట్టు నాయకుడుగా ఎన్నికైన వ్యక్తి పాటలు 

లయబద్ధంగా తాళం తెలిసినవాడే అయి ఉంటాడు. కోలాటం నేర్పడమే ముఖ్య 

వృత్తిగా గల జట్టు నాయకులు ఏడెనిమిది గామాల్లో ఒకరో, ఇద్దరో ఉంటారు, 

నేర్యదలచిన ఉత్సాహవంతులు జట్టు నాయకునికి వేతనం ఎర్పాటు చేసి నేర్చు 

కుంటారు ఎచ్చటయినా పోటీల్లో పాల్గొని గెల్చిన ఆ బహుమతులు ఆటగాళ్ళంతా 

కలిసి జట్టు నాయకునికి ఇస్తారు. ఇది ఒక రకంగా ఆటగాళ్ళిచ్చే గురుదక్షిణ 

అవుతుంది, ఎంత ఎక్కువ మొ తంలో బపభమతులు గలిగె జట్టు నాయకునికి 

అంత పెద్ద శే పరు (పఖ్యాతులున్నట్లు. పట్ట లో ఈమధ్య పారి శామిక సంస్థలు, 

ఇతర స సంస్థలు, మిల్లులు, కార్మిక సంఘాలు శమ సభ్యులకు కోలాటం నేర్చిస్తు 

న్నారు. ఈ న సభ్యులు గెల్చిన బహుమతులు జట్టు నాయకునికి ఇవ్యకుండా తమకు 

ఆట నేర్చుకోవడానికి (పోత్సాహ మిచ్చినందులకు కృతజ్ఞతా సూచకంగా ఆ 

సంస్థలకే ఇస్తున్నారు. ఆయితే _(పదర్శన దినంలో తాము గెల్చిన పతకాలను జట్టు 

నాయకునికి అలంకరిస్తారు. 

లేదా తమ సంస్థ పేరు మీదుగ ఒక గుడ్డతో కాని, అట్టతో కాని తాఖీదు 
తయారుచేసి, దానికి బవఖమతులు అన్నీ అలంకరించి [పదర్శిస్తారు. ఇట్లు కోలా 
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టంలో జట్టు నాయకునకు విశిష్ట స్థానం ఉంది. ఆయితే ఈ జట్టు నాయకునికి 

ఉండవలసిన అర్హతలు చత్యేకంగా ఏమీ ఉండవు. ఆట, లయ, తాళం తెలిసి, 

పాటలు పాడడం నేర్చి ఉండాలి, స్వరం బాగా ఉంటే రాణింపు ఉంటుంది, 

జట్టుపె పెత్తనం చేయగలిగిన సమర్థ త ఉండాలి. ఇవేకాక ఆంగ వైకల్యం లేని 

వారయి ఉండాలి. ముఖ్యంగా చేయి కుంటివారు, కాలు కుంటివారు. మూగ వారు, 

చెవిటివారు, న తివారు, గుడ్డివారు, బోసి నోటివారు, పెద్ద పొట్ట ఉన్నవారు, లావు 

పాటివారు, రక్తపు పోటు, కయ మొదలయిన జబ్బులున్న వారు, ఇంకా ఇతర 

రోగ్యగస్తులు, ముసలివాళ్ళు, మరుగుజ్జులు మొదలయినవారు జట్టు నాయకుని 

స్థానానికి పనికి రారు. 
oo 

జట్టు నాయకుని అలంకరణ : 

జట్టునాయకుని అలంకరణ ఆట గాళ్ళందరి ఆలంకర ణకంటే విశిష్టంగానూ, 

వెరుసరిచేదిగానూ ఉంటుంది. వెనుకటిరోజుల్లో జట్టు నాయకుని అలంకరణ నేటి 

అలంకర ణకంటే భిన్నంగా ఉండేది. అంటే పూర్ణం తెల్పపంచె, తెల్ల అర చేతుల 

చొక్కా, మోకాళ్ళదాకా కట్టిన పంచె, నడుముకు కట్టిన దట్టి సామాన్యవేషం. దట్టి 
కట్టడం అంటే రెండుమూరల పొడుగు, మూరెడు వెడల్పూగ ల రంగువస్తాన్ని 

ఐమూలగా మడతచెసి నడుముకు కపే విధానం. దీని ముడి నడుముకు కుడివైపు 
వేస్తారు, (త్రికోణాకారంగాఉండే రెండు అంచుల్లో ఎడమకాలి తొడకు ఒకటి 

ముందుకు, మరొకటి వెనక్కువస్తాయి. దీన్ని చొక్కామీద కడతారు, జుట్టు 

అందంగా దువ్వి పనుకకు ముడివేయడం, ముడి పె బంతి, మల్లె, చేమంతి మొదల 

యిన పూలు పెట్టడం, మెడలో వెండికంటె; చెవులకు అంటుజోడు; చేతులకు వెండి 

మురుగులు పెట్టుకోవడం; కాళ్ళకు గజ్జెలు; నుదుట కుంకుమతో గుం్యడని పెద్ద 

బొట్టు; చేతుల్లో రెండు తాళాలతోనూ; కాళ్ళకు గజ్జైలతోనూ; పాటకు తాళాలకు 

అనుగుణంగా అడుగులువేస్తూ ఆటగాళ్ళకుత్సా హమిచ్చే అరపులతో ఎంతోఆందంగా 

ఆకర్షణీయంగా ఉండేవారు. అయితే ఇవి దాదాపు నలబై, యాబై యేళ్ళ కిందటి 

వేషాలు. (పస్తుతం జుట్టుముడి గాని, 'కేశాలంకరణకు పూలు పెట్టడంగాని, చేతులకు 

మురుగులు, మెడలో కంటె కానరావు. దట్టకట్టడంకూడా కొన్ని చోట్ల కానరాదు. 
పెన ఉత్తరీయం కొందరు వేస్తా రు, కొందరు వేయరు. నుదుటబొట్టు కొందరు పెడ 

ఛారు, కొందరు పెట్టరు. మెడలో పూలదండగాని, చమ్మీదండగాని, రంగుకాగిత్తా 



|. 
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లతో కట్టిన దండలుగానీ, రంగు నూలుదారాలతో తయారుచేసిన (గాంధీగారి) 

దండలుగాని వేసుకుంటారు, పోట్రిల్లో గెల్చిన బహుమతులు పతకాలయితే దండగా 

గుచ్చి మెడలో వేసుకుంటారు. ఫతకాలదండ వేసుకుంటే పూలదండను వేయరు. 

కొందరు సతకాలను పిన్నీసులతో చొక్కాకు పెట్టుకుంటారు. గెల్చిన బహుమతుల్లో 

కడెం ఉన్న ట్రయితే చేతులకో, కాళ్ళకో వేసుకుంటారు. కాళ్ళకు గజ్జెలు కట్టుకుం 

టారు, చేతుల్లో కోలాటం క|రలుగానీ, తాళాలు గానీ, భజనపలకలుగానీ ఉంటాయి. 

కొందరు ఒకచేత భజనపలకలు, మరొకచేత కొరడాతో గరిడీకి దిగుతారు. ఈ 

కొరడా ఆటలో తప్పుచేసినవారిని శిక్షించడానికి అన్నట్లు అప్పుడప్పుడు ఊపుతుం 

టారు. కొందరు ఎత్తుగడ, ముకాయింపు చరణాలను చెప్పకుండా పీకద్వారా 

సంజ్ఞలిస్తారు. అందువల్ల కొందరు జట్టు నాయకుల నోటిలో పీక ఉంటుంది. 

చెతిలో కోలాటం క్యరలు ఉన్నట్లయితే జ్ర క[రలు గజ్జెలతోనూ, గజ్జెలమధ్యలో 

ఎరుపు, ఆకువచ్చరంగువూలుకుచ్చులతోనూ అలంకరించబడి ఉంటాయి. కొందరు 

జట్టునాయకులు పీకకు జేబురుమాలు కట్టిఉంచుతారు. కుడిచేత కొరడా, ఎడమచేత 

భజనపలకలతో గరిడీచుట్టూ తిరుగుతూ అప్పుడప్పుడు కొరడారుళిపిస్తూ జట్టుఆట 

గాళ్ళకు కొద్ది భయంకర ంగాను, | పేక్షకులకు ఆందంగానూ కనుపిస్తూ ఉంటాడు. 

జట్టు నాయకుని ఉత్సాహపూరితమైన కేకలు, వేసే గంతులు ఆట గాళ్ళంతా అను 

కరిస్తారు, ఉసెత్తులో ఎరిగి గంతులు వేయడంతోను కేకలు వీయడంతోను కోలా 

హలంగా ఉంటుంది. జట్టు నాయకుని అనుసరణ, అనుకరణలతో ఆటగాళ్ళు 

కోలాటం ఆడుతారు. నాయకుని తర్వాత చెప్పుకోదగింది జట్టులోని ఆటగాళ్ళు. 

ఆటగాళ్ళు : 

ఆటగాళ్ళు ఇరవై నుంచి నలబై దాకా ఉండవచ్చు. కొందరు జట్టు నాయ 

కులు జట్టును యాభై. లేక అరవై మందితో కూడా తయారు చేస్తారు. జడకోపుకు 

పన్నెండు మందిని గాని, పదహారు మందిని గాని, పద్దెనిమిది మందిని గాని శీను 

కుంటారు. ఎక్కువ మందితో జడకోపు వేయడం కష్టం. పూర్వపు రోజుల్లో ఈ 
ఆటగాళ్ళ ఆలంకరణ జట్టు నాయకుని అలంకరణకు కొద్ది తేడాతో విశిష్టంగా 

ఉండేది. అందరికి అరచేతుల తెల్ల చొక్కాలు ఉండేవి. తెల్ల పంచెలు ఉండేవి. 

మోకాలిదాకా కాలికి కరచుకొని ఉండేట్టు సంచె కడతారు. జట్టులో సగం మంది 

ఆటగాళ్ళు ఎవ్యరసిల్కు పంచెను నడుముకు దట్టి కడతారు. మిగిలిన సగం మంది 



ససుపు పచ్చరంగు లేదా ఆకు పచ్చర ంగు సిల్కు చందెను నడుముకు 

దటి కదతారు. ఒక ఎ (రసిల్కు. పంచె దట్టి కట్టన ఆటగానితో ఒక పచ్చసిల్కు 

పంచె దట్టి కట్టిన ఆటగాడు కలసి ఉద్దీగా ఏర్పడతాడు. ఆధ్రే (పతి ఉద్దిలో 

ఉంటారు. డఉిచ్చె అంటే ఇద్దరు ఆట గాళ్ళ సమూహం అని అర్థం, ఆట గాళందరి 

కాళ్ళకు గజైలుంటాయి, గజ్జెల మధ్యలో ఎరుపు, ఆకు పచ్చ రంగుల ప్తూలు 

కుచ్చులు (గుత్తులు) గా కడతారు. చేతులకు మురుగులు, మెడలో కంటె, నొసట 

కుంకుమ బొట్టు, చెవులకు అంటుడోడు, తలదువ్వి ముడివేయడం, ముడి పె పూలు 

పెట్టడం మొదలయిన విధంగా పూర్వకాలపు వేషం ఉండేది ది. కాని (పస్తుత కొలం 

బంకరణ దీనికి భిన్న గా ఉంటుంది, ఆటగాళ్ళలో సగం మందికి రాముళ గ్గని, 

మిగిలిన సగం మందికి లక్ష్మణులని పెర్లు పెడతారు. ఒక రాముడు, ఒక లక్ష్మ 

ణుడు కలసి ఉద్దీగా ఎర్చడతారు. (పస్తుత కాలపు అలంకరణలో ముఖ్యంగా 

రంగు చొక్కాలు నిండు చేతులవి ఎక్కువగా కన్పిస్తాయి. రాముళ్ళకు ఒకరంగు 

చొక్కాలు, 'లక్ష్యణులకు వే వెరొక రంగు చొక్కాలు వాడుతారు, వాడే ర రంగుల్లో 

ఎరుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపుపచ్చ, నలుపు మొదలయిన వాటిలో వారి వారి 

IR 

బూ అర అరం ఆ క en] 
5 కష్టాన్న నుసరించి ఎవైనా రెండు రంగులు తీసుకుంటారు, పంచెలు మాతం 

వే చెల { అందరూ తెల్లకే వాడుతారు, ఇప్పట్లో దట్టీలు కట్టడం కానరాదు. 
బ్దగా బా ట్ వానే త. లో = న్ని ఇజట్టలొ - ముఖ్యంగా పట్టణా లల్లో పంచెలకు బదులుగా నిక 

రౌ 

(ఆకాసలు) క కన్పిస్తాయి, మెడలో పూల దండలుగాని, చమ్మ దండలుగాని, 
తాల దండలుగాని ధరిస్తారు. పూలదండలకు బంతిపూలు, చేమంతిపూలు, 
మొదలయినవి వాడుతారు, రెండుచేతుల్లో రెండు క[రలు ఉంటాయి, 

చెం సరు వ రెండున రలకు పిడివద్ద గజ్జైలుగాని, అందెగాని ఆమర్చబడి ఉంటాయి. కొందరు 
ద్డెవద్ద జేయురుమాల బు ఒక కొన కడతారు. తక్కిన న గుడ్డంతా వేలాడుతుంటుంది, 
స (ల మొదట రాముళ్ళోంతా లోపలి వలయంగానూ, అక్ష్మణులంతా 
జలు వవయంగాను ఏర్పడతారు. రాముళ్ళంతా ఓకే రంగు ఏ కొగ్రాలు, 
లక్ష్ష్మణులంతా ఒకే రంగెన వేరొకరంగు చొకా) గ్రాలు ధరించి ఉంటారు కాబట్ట 
ల్ ఏలి వలయం ఒక రంగుగాను, వెలుపలి వలయం మరొక రంగుగాను క ని 
ముంచి. ఆటగాళ్ళు కోలాటం ఆడే సమయంలో వెలుపలి వలయంవారు లోవరి 
వలయానికి, లోపలి వలయంవారు వెలువలి వలయానికి గతులనుబట్టి కోపుల్లో మారుతున్నప్పుడు ఈ రంగులు ఎంతో అందంగా కన్పిస్తాయి. ఉగ సెత్తులో ఎగిరే 
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టప్పుడు తాళం, గజ్జెల, మద్దాల, అందెల మోతలన్నీ కలసి మంచి ఇంపెన ధుని 

నిస్తాయి. ఈ అలంకరణలతో ఆఏ గాళ్ళు గరికీలో చూడముచ్చటగా ఉంటారు, 

గరిడికి అందాన్ని చేకూ ర్చెదీ, ఆటను మెప్పించనలసిందీ, | పేక్షకుల్ని పూర్తిగా 

ఆనందపర వపల్ని చేసేది ఆటగాళ్ళు, ఆటగాళ్ళు లేనిదే గనిడీ లేదు. గరికికి 

అందం ఆటగాళ్ళ వల్లనే వస్తుంది. 

గరిడి : 

గరిడి అనెది దైకృత పదం. దీనికి *“ఖురళి' (ప్రకృతి. గరిడీ అనేది 

రూపాంతరం. దీనికి సాము నేర్చుచోటు లేక అభ్యాసస్థలం, [పదర్శనశాల అనే 

అర్థాలున్నాయి **, దాదాపు పదిహేను నుంచి ఇరవై అడుగుల వ్యాసం గల 
వలయం ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన విశాల పదేశం, కోలాటం ఆడటానికి 

సామాన్యంగా ఊరుబయట ఖా? | పదెళంలో గానీ, వెడల్పుగల బజారులో గానీ, 

పపవుల కొట్టం (చావడి )లోగానీ, బజారు కూడలిలోగానీ గరిడి ఏర్పాటు చేసారు. 

అయితే పశువుల చావడిలోని థాళ్ళపదేశంగానీ, బజారులోగానీ కోలాటం నేర్వ 

డానికి పనికివచ్చే ప్రదేశాలు మ్మాతమె. ఇది కొద్దిమంది ( పేక్షకులు మా|తమే 

చూడడానికి వీలవుతుంది. గరిడికి కావలసిన (పరేశం ఓక్ (పత్యె 1కతతో ఉండాలి, 

అంటే బురదలేని చోటూ, ఎగుడుదిగుడులు లేకుండా భూమి చదునుగా ఉండే 

చోటూ, మధ్యలో బోటిరాళ్ళు (ఎత్తుపాటి చిన్నరాళ్ళు. ఇవి సగం భూమిలో 

పూడి మిగిలిన సగం చెలుసలకు ఉంటాయి) లేనిచోటూ, గులకలాంటి కొసగల 

రాళ్ళు (ఇలాంటి గులకరాళ్శవల్ల ఊసెత్తులో ఎగిరేటప్పుడు కాళ్ళు కోసుకుపోవడం 

గాని, దెబ్బలు తగిలే [ప్రమాదంగాని ఉంటుంది.) లేనిదీ అయిన మెత్తని మన్ను 
గల (ప్రదేశం కావాలి. సామాన్యంగా. గరిడీలు చెట్టుకింద ఏర్పాటు చేస్తుంటారు, 

గరిడి ఎక్కడ ఏర్పాటు చే చెసి నపుటికి ఆ (సదేళంలో ఉండే రాళ్ళను తీసివేసి 

పభంగా తయారుచేయాలి. పగలెల్ల తమతమ శ్రీవనోపాధి మార్గాల్లో (మించి 

ర్మాతుల్లో ఉత్సాహంగానూ, ఉల్దాసంగాను వేసే సే సందర్భాల్లో మ్మ్నాతమే పె (పదే 

శాలు గరిడీగా వాడుతారు. ఈ సమయాలనే ఉత్సాహ సమయాలు ఆంటారు, 

ఉత్సాహ సమయాల్లోనే శిక్షణగూడ ఉంటుంది. సుశిక్నితులై న జట్టు ఆటగాప్టకూడా 

64. ఆ. శ. ర్మ 1-57. 
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ఉతాడా సమయాల్లో ఉర్ణాసంగా కోలాటమాడుతారు. అయితే ఈ ఉత్సాహ సమ 

యాలో చేపే కోలాటానికి ' ఏర్పాటుచేసే గరిడీకి అలంకరణ ఊండదు. ఉత్సవ 

న ఇచ్చేచోట ఏర్పాటుచేసిన గరిడీకి అలంకరణ చేసారు, 

ముఖంగా ఈ గరిదీ చాలా విశాల ప్రదేశంలో ఏర్పాటు చేస్తారు. అంటి చుట్టూ 

'కజలు చేరి చూడడానికి అనుకూలంగా ఉండే ప్రదేశం ఎన్ను కుంటారు, 

గం మధంలో ఒక పొడవైన కరను (దాదావు పదిఅడుగుల ఎత్తుగలది) 

డపికొని దాని ఓక కొన రెండు అడుగుల వరకు భూమిలో పాతి “పెడతారు. దాగి 

రెండో కొనకు పె దొమాక్స్లై టును కడతారు. పూర్వపు రోజుల్లో వెలుతురు 

నిమి తం కాగడాలు వాడేవారు. ఒక చేతిలో ఉగ్గం కట్టిన ఆముదం ముంత (పట్టు 

కోవడాని! అనుకూలంగా ముంత మూలికి తాడు కట్టడాన్ని ఊగ్గం కట్టడం 

ఆహారు) మరొక చేతిలో కాగడాతోను నలుగురై మగురు గదిటికి చుట్టూ 

ఉండేవారు, కాగడాకు కొన్ని పాంతాల్లో కొబ్బరినూనె, మరికొన్ని 

' పొంతాలల్లో కిరసనాయిలు వాడడం కూడా ఉంది. ఉత్సాహ సమ యాల్లో వేసే 
య న 

వోలాటాస్సికి సం 'డిరాతులయి తే కొన్ని పల్లెటూళ్ళలో ఇప్పటికి కాగడాలు వాడడం 

కనిపిస్తుంది. |సదర్శన పగలు ఇస్తుంటే వెలుతురు (పసి ఉండదు. ఉత్సవ 

సమయాన గ రిడేచుట్టూ ఈ క్యరలు పాతి పెట్టి వాటికి రంగు కాగితాల 

దండలుగాా, పూల దండలుగాని చుట్టూ కడతారు. అంటి ఈ కర్రలు 

గరిదీకి ెలువరి భాగంగా ఉంటాయి. గరిడీ చుట్టూ జట్టు వలయంగా ఏర్పడు 

రుణ; గరిడీ మధంలో మద్దెల, తాళాలు, ఆక్క్మోనియం మొదలయిన వాద్యాల 

వాళ్ళు కూర్చుంటారు. తప్పెట, ఫిల్టు (ఫ్రూట్) వాయి౦చేవారు నిలొనే ఉంటారు, 

యకుడు గరిదీ చుట్టూ లోపలి భాగాన తిరుగుతూ, పాటలు పాడుతూ ఆట 

గాక రపాక్టను సవరిస్తూ, ఉ సెత్తులో ఉత్సాహాన్ని రేకె తించే ఉత్సాహథరిత 

మైన వేకలునే స్తా, ఎగురుతూ అందరికీ ఉత్సాహం ఇచ్చేరీతిలో చరిస్తూ ఉంటాడు, 

ఈ గరినీ చూడడానికి ఎంకో అందంగా ఉంటుంది. ఆట గాళ్ళంతా రంగుల పూల 

మాలలు ధరిస్తారు. మధ్య మధ్య లో రంగు రంగుల కుంకుమలు, వలురంగులతో 

కూడిన రంగకాగితాల ముక్కలు చల్లుతుంటారు , ఉత్సవ సమయంలో కరలకు 
గన్జెలు, అందెలు కడతారు. కాళ్ళకు గజ్జెలు కట్టుకుంటారు. ఈ గజ్జెల సవ్వడితో 
పాటు వాద్యాల నమ్మెళనంకొ కూడిన ధ్వని విశేషంగానూ వినడానికి ఇంపుగానూ 

ఉంటుండి, కోలా కర్రల సవ్వడి ఈ ధ్వనిలో ౩ కలిసిపోతుంది. ఉత్సవ సమ 
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యాల్లో గరిడీ వేసిన పదేళం ఐదారు రోజులదాకా అందంగా ఉంటుంది. ఏ సమ 

యాల్లోని ఆటకైనా ఇరవైనుంచి నలబైదాకా (అంటే పదినుంచి ఇరవై ఉద్దీల 

దాకా) ఉండవచ్చు. అంతకు మించితే బాగుండదు. 

ఉద్ది : 

ఉద్ది అనే పదానికి జత, సమానులగు వారి సముదాయం, జట్టు, సాంగత్యం, 

చెలిమిగ్ అని అర్థాలున్నాయి. ఉట్టి అనే సదం దీని రూపాంతరం. జత, జంట 

అనేవి పర్యాయపదాలు. ఉద్ది అనేది బాల క్రీడా విశేషమని నిఘంటువులు 

వక్కాణిస్తున్నాయి. ఈ పదం విశేషంగా కూడా చెప్పవచ్చు. అపుడు (పతి 

స్పర్టి, ఎదిరి, పోటీవాడు, సమానము, సాటి, జంటగా నున్నది.6 అనే అర్థాలు 

చెప్పవచ్చు. ద్వంద్వం, ద్వయం ఆనీ, పోటీ అనీ6? ఇంకా అర్థాలున్నాయి. 

కోలాటంలో ఇలాంటివి కొన్ని ఉద్దులు ఉంటాయి, ఉద్దిలోని వాళ్ళను ఉద్దికాళ్ళు 

అంటారు. ఏక వచనంలో ఉద్దికాడు అని అంటారు, అంటే జతకాడు, చెలికాడు, 

మిషతుడు అని అర్థాలు. ఈ ఉద్దికాళ్ళందరి పైన ఒక నాయకుడు ఉంటాడు. 
అతనిని పెన్నుద్ది ఆంటారు. పెను-- ఉద్ది--- పెన్నుద్ది. పోటీ చేయువారి 

నాయకుడు. ఇతర క్రీడల్లో రెండు జట్టు, రెండు జట్లకు ఇద్దరు పెన్నుద్దులు 

ఉంటారు, కాని కోలాటంలో జట్టు అంతటికి కలిపి ఓకే పెన్నుద్ది ఉంటాడు, 

అతనినే మనం జట్టు నాయకుడు అంటున్నాం, పెన్నుద్ది సలహా మేరకు అందరూ 

ఉద్దులుగా ఏర్పడతారు. ఈ పద్దతినే “ఉడద్దించు = పోటీచేయు, |పతిస్పర్థించు, 

ఉద్దులుచేయు, ” “ఉద్దిగొను = జతగూడు,” ఉద్దీచేయు = జత చేయు, కూర్చు” 

అని అంటారు. పిల్లల ఆటల్లో గూడ ఇద్దరిద్దరు ఒక్కాక్క- ఉద్దీగ పరిగణించడం 

అలవాటుంది. [ప్రాచీన కావ్యాల్లో “ఉద్ది అనే పదంతో [ప్రయోగాలు కన్పిస్తాయి. 
జట్టు నాయకుని ఆజ్జ్ఞమేర కే కోలాటంలో ఈ ఉద్దీలు ఏర్పడడం, విడిపోవడం 

65. సూని., 1-680. 

66. పెదే, 

67. ఆసంకో., 79. 
68. - సూని., 1-681. 
69. పైది 1-657. 
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జరుగుతుంది. ఉద్దులుగా ఏర్పడిన తర్వాతనే కరలు కలపడం మొదలు 

"పెడతారు. అంటే, ఆట ఆడటం మొదలు పెడతారు. 

కోలాటక (రలు : 

కోలాటానికి మూలాధారం కోలాట క[రలు. 'పేరుగూడ క|రల మూలంగా 

వచ్చిందే. కోలలతో ఆడే ఆట అని అర్థం, కోలాటం ఆడే ఆట గాళ్ళందరికి 

రెండు రెండు క[రలు అవసరం. రెండు కరలు రెండు చేతుల్లో ఉంటాయి, 

క్యరలు దాదాపు పద్దెనిమిది అంగుళాల పొడవు, ఒకటిన్నర అంగుళాల నుంచి 

రెండున్నర అంగుళాల వరకు వ్యాసం కలిగి ఉంటాయి. కొందరు గిరకకు!?0 

వాడి తీసివేసిన. కరలను కోలాట కరలుగా వాడుతారు. వీటితో కోలాటం వేస్తే 

వచ్చే ధ్వని వినడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది. మంచి బలమెన, చేవగ రిగిన కర 

లనే గుం|డంగా సంగడి పట్టించి (చిత్రిక పట్టించి) గిరకకు వాడుతారు. కొందరు 

కోలాట క్యరలు [పత్యేకంగా తయారు చేయిస్తారు . ఈ కరలకు ముఖ్యంగా 

బిల్లుడు, సం్యడ, ఐపె, లేం, నర్ఫంగి, టేకు, ఏ" మొదలయిన కొయ్య జాతి 
కరలను చితిక పట్టించి వాడుతారు, చేవబయటపడి అందంగా ఉటుంది, 

కొందరు ఎరుపు, పసుపుపచ్చ, ఆకుపచ్చరంగులు క|రలకు రంగులు ఒక దాని 

తర్వాత మరొకటిగా కట్టు కట్టుగా వేస్తారు వీటిని చెక్కపని చేసేవారు తయారు 

చేస్తారు. కరకు పిడివద్ద చిన్న రేగుపండు పరిమాణంలో ఉండే గ జైలు కడతారు, 

ఈ గజ్జెల మధ్యలో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల వూలుతో కుచ్చులు కుచ్చులుగా 

కడతారు. కొందరు పిడివద్ద రెండు వైపుల అందెలు కడతారు. అందెను కరకు 

దూర్చి ఎరుపు, ఆకుపచ్చ వూలు దారంతో జాలపోసారు దానికి వూలు కుచ్చులు 

కూడా కడతారు. కొందరు పిడికి ఒక వైపునే అందె వేస్తారు. పిడి అంటే కర 

పట్టుకొనే భాగం పట్టుకోడానికి అనుకూలంగాను నడుమ పల్లంగా ఉండి ముందు 

వెనుకలు ఉబ్బెత్తుగా కట్టు ఉంటాయి. అందెగాని, గడ్జెలుగాని కోలాటం అడే 

సమయాన ఇంపైన ధ్వనిని ఇసాయి. ఈ పిడినే కాయ అని అంటారు. ఇట్టా 

అలంకరణ చేసిన కరలను ఉత్సవ సమయాల్లోని [ప్రదర్శన రోజే వాడుతారు. 

ని గింజలనుంచి దూదిని వేరు చేసే సాధనాన్ని గిరక' అంటారు. 
దల టి సీమలోని [గామాలలో గిరక దాదాపు అన్ని ఇండ్లలో ఉంటుంది. 



రూపం: లి: 

ఆట నేర్చే సమయాల్లో గాసి ఉత్సాహ సమయాల్లో వేసే కోలాటంలో గాని ఈ 

క్మరలు వాడరు. నే 

ఇంకా చిరిశెన, కుందురు, పులిచింత, దంతె మొదలయిన కొయ్యజాతి క|రలను 

కూడా ఆయా |ప్రాంతాల్లో సులభంగా దొరికే వాటితో వేస్తారు. ఉత్సవ సమ 

యంలో ర అ శబ్దం ది వినడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది. ఉసెత్తులో ఈ శబ్దం 

డ్ 

ఎ సమయాల్లో తుమ్మ, వేస, చింత క[రలు వాడుతారు. 

G వీనడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది. ఎత్తుగడలో కోలాటం వేసే విధానం నెమ్మదిగా 

ఉంటుంది. కొబట్టి ఇచ్చట కర్రల ధ్వసి మరొక రక కంగా ఉంటుంది. 

ఎతుగడ : 
అణాల 

ఆమేరకు ఆటిగాళ్ళంతా వరయంగా £ ఏర్పడడం, తర్వాత ఉద్దులుగా ఏర్పడడం 

జరుగుతుంది. ఆపుడు జట్టు నాయకుడు గణపతి స్తవం, స్థానిక దేవతల (పార్ధన, 

భార తదేశాని , జాతయ నాయకులై న జాతిపిత, తదితర “నాయకుల పెరు చెప్పి 

ఆటగాళ్లచేత “జే కొద్టస్తాడు. అది ఈ కింది పద్దతిలో జరుగుతుంది. . 

ట్ 0 

జటు $4 వెయ్ 
న - 

జ నా: మాచెర్హ చెన్న కేళవస్వామికి- 
ఠా య 

జ = జయ్ 

“ my కె 
ia +, ఆయు 

డొ ళా Pa 

౨. నా. జవహర్లాల్ నెహూకూ- 

ల క క ట్ 7 (a a rT G £ ర్ J క్రీ 
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ఒక ఆటగాడు := కోలన్న పంతులుకూ - 

జ:= జెయ్. అని “జే కొడతారు, కొందరు కోలన్న పంతులు శ్రీ eee cee 

- అని పేరుకు “జి కొడతారు. అపుడు జట్టు నాయకుడు (ప్రార్ధన గేయం పొడి, 

ఆటను మొదలు పెడతాడు. ఈ ఆటను మొదలు పెట్టడానికి “ఇట్టయ్యకు, 
ఇట్తయ్యకు, ఇట్రయ్యకు” అని ఆంటూ “ఇ బ్రయ్యకు తాద్ధిమి” అని చెప్పగనే 

ఆటగాళ్ళంతా ఆట మొదలుపెడతారు, జట్టు నాయకుడు వారి ఆటతో పాటే పాట 

మొదలు పెడతాడు. ఇట్లా ఆట, పాట ఒకేసారి మొదలు పెట్టడాన్నే “ఎత్తుగడ 

అంటారు. ఈ ఎత్తుగడనే పలుచోట్ట పలురకాలుగా వాడుతారు. “కిట కిట త- 

రునుత, కిటకిటత- రయునుతా, కిట కిట తయ్యకు తాద్ధిమి” అని కొందరూ; ోకిట్ర 

కిట తయ్యకు, తయ్యకు, కిటకిట తయ్యకు, తయ్యకు, ఇ ట్రయ్యకు తాద్ధిమి” ఆని 

కొందరూ ఆట మొదలు పెడతారు. కొందరు ఎత్తుగడతో [ప్రార్థన గేయం మొదలు. 

పెడతారు. ఎత్తుగగతో మొదలయిన ఆటను నెమ్మది నెమ్మదిగా వేస్తూ వేగం 

పెంచుతారు. పాట పూర్తి కాగానే ఒక సంవాద గేయాన్ని పాడుతారు. సంవాద 

గేయంలో చరణంలోని ఒక మాటను జట్టు నాయకుడు, చరణంలోని మరొక 

మాటను ఆటగాళ్ళు పాడుతారు. అపుడు ఆటనుగూడ వేగం పెంచి ఉ సెత్తు 

ఆడుతారు, 

ఉసెత్తు అంటే రెండో కాలంనుంచి మూడో కాలానికి వెళ్ళడం. ఉసెత్తు 

షఉసి -- ఎత్తు) ఆంటే ఆప్పటివరకు నెమ్మదిగా వేస్తున్న ఆటగాళ్ళు ఒక్క 

మారుగా హుషారుగా ఎగురుతూ, పాట పాడుతూ, పాట కనుగుణంగానే అడుగులు 

పెస్తూ వేసే కోలాటం. దీనికే ఉసి, దుడుకు, త్వరితం" అనే పేర్లు ఉన్నాయి, 

సెతులో కొంతసేపు ఆట ఆడించిన తర్వాత ఆటను ముకాయించి మరొక 

కోపుతో ఆటను మరలా మొదలుపెచతారు. ఒక్కొక్క కోపులో వరుసగా 

గని. 

నాలుగైదు పాటలు పాడేవారు ఉసెత్తు తర్వాత నెమ్మదిగా వెస్తూ మరొక పాటను 

పాడుతూ మరలా ఉసెత్తులో ఆడుతూ,. పాటను అందుకుంటూ ఆడుతుంటారు. 

ఇట్టా ఒక్కొక్క కోపులోనే 8 న్ని పాటలు పాడిన తర్వాత ఆటను ముక్తాయింబి 

మరొక కోపు మొదలుపెడతారు. పూలు, బుక్కాయి, కుంకుమ, రంగు కాగితా 



కోలాటస్వరూపం లీ 

ల్లాంటి వి కోలాటం ఊసెత్తులో వేసేటప్పుడు ఉల్హాసంగా చల్లుతారు, ఇవి కోలాటం 

వేసే వారికి హుషారు నిసాయి. చూసే | పేక్షకులకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. జట్టు 

నాయకుడు, త ప్పెట వాద్య గాడు మొదలయినవారు ఉసెత్తులో వేసే కేకలు, 

ఎగిరే గంతులు చూసే (పేక్షకులకు ఒళ్ళు గగుర్చొడుస్తుంది. వారి ఉల్లాసపు 

కేకలకు _పేిక్షకులు సహితం జట్టులో కలసి కాలు కలిపి ఆట ఆడాలనిపిస్తుంది. 

ఉసెత్తు ఆట ముక్తాయింపు చరణంతో సమాప్తం. మరలా మరొక కోపులో 

ఒకటి రెండు పాటలయిన తర్వాత మరలా ఉసెత్తు, మరలా ముక్తాయింపులు 

ఉంటాయి, 
- 

దీనికి మరొక పేరు ఆట తెగ గొటడం. దీనికి దాదాపు “ఇట్రయ్యకు 

తద్ధిమిత్ర' అనే చరణాన్ని గాని, “కబకిట తయంకు తద్ధిమి త్త” అనే చరణాన్ని 

గాని వాడుతారు. ఈ చరణాన్ని ముకాయింపు చరణం అంటారు. తర్వాత 

ముకొయింపు : 

£ 

మరొక ఎత్తుగడలో మరొక పాట. మరలా ఉసి, తర్వాత ముకాయింపు, ఇట్లా 

కోపు కోపుకి ఎత్తుగడ, ఉసెత్తు, ముకాయింపులు ఉంటాయి, 

ఉత్సాహ సమయాల్లో వేసే కోలాటానికి ఏమీ చల్లరు. కాని ఉత్సవ సమ 

యాల్లోని (పదర్శనలకు పూలు, బుక్కాయి, కుంకుమ, రంగు కాగితాలముక్కాలు, 

గంధం, వసంతం మొదలయిన వస్తువులు చల్చుతారు. ఇవేకాకుండా అ తరు, ' 

పస్నీరు లాంటివి చర్రవారున్నారు. అంటే _పదర్శకుల తరపున కొందరు ఉల్టా 

సాన్ని కలుగజేస్తూ అప్పుడప్పుడు చల్లే వస్తువులు ఇవి. పిడికెడు గంధం గాని, 

పిడికెడు బుక్కాయి గాని, పిడికెడు కుంకుమ గాని తీసికొని పైకి చల్దాడంటి జట్టు 

అందరికి చుట్టుకుంటుంది. జట్టు అంతా కోలాటం పూర్తయ సమయానికి కుంకుమ 

గోతాల్లో (సంచులలో) ముంచి తీసినట్టు కనుగొనడానికి ఏలులేనంత గా రంగులతో 

నిండిఊంటుంది. ఈ వస్తువులు చల్చుతుంటే కో ఆటం ఆడే ఆటగాళ్ళకు మరికొంచెం 

ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. ఈ చలే వస్తువులు సామాన్యంగా ఉసెత్తులో చల్లుతారు. 

కోలాటం ఆడిన తర్వాత ఐదారు రోజులదాకా గరిడి చేసిన చోటంతా అందంగాను 

వం బి శ A WE WW np ns 4 ముగా ల టక్? అగా గ 

ఉంటుంది. ఈ వముప్తుంతద్లు ముట్ట” గొ ఉర్లగుం oom, పరి క 
— [1 అ “ 

ఉసెతులో ఇఏి చలుతారు, 
కూ ర్ 
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కోలాట సమయాలు : 
గ లకి CT ఖల ఒల్లో * 

కోలాటం ఆడే సందర్భాలనుబట్టి కోలాట సమయాలు రెండుగా చెప్పవచ్చు: 
Vu! 

1. ఉత్సాహ సమయాలు, ౩. ఉత్సవ సమయాలు. 

ఉత్సాహ సమయాలు దాదాపు రా|త్రులందే ఉంటాయి. ఉత్సవ సమయాలు 

రా|తులుగాని, సగళుగాని ఎప్పుడయినా ఉండవచ్చు. పగ లెల్ల గ్ర మించి, తమ 
ఛ్ 

: స ఛే ఇ శైలి వెను అకు కోలా! శ9ిమను మరచి, ఉల్లాసాన్ని కలిగించే చల్లని గాలికి, తెల్లని వెన్నెలకు క లాటం 
తో 

వేస్తుంటారు. (శామికులకు క్రీదిక సమయాలై న రాతి వేళల్న ఎన్నుకుంటారు, 

వ చ య లన , Wt, Rn 

పూర్తిగా నేర్చుకున్న తర్వాత వెన్నెల రోజుల్లో అప్పుడప్పుడు వేస్తుంటారు. ఇవి 
యో వ శ x , వాం f' ల లి Aa 

ఉతాహ సమయాలు. ఈ సమయాల్లో ఆట గాళ్ళకు గాని, క[రలకు గొని, గరిడికి 
“i 

ర్త ళో _ ఇ ల్ ల్ 9 గి, జ 

గాని అలంకరణలు ఉండవు. ఉత్సాహ సమయాల్లొ ఎసి కొలతాటం (ప్రదిరి 

ట్ 

ఉత్సవ సమయాల్లో వేసే కోలాటానికి అన్ని రకాల అలంకర ణలతో 

సాధ్యమైనన్ని వాద్యాలతో గరిడీకి దిగుతారు. దాదాపు డిశెంబరుకు వర్షాలు వెనుకు 

పట్టడం, అచ్చటనుంచే పండుగలు మొదలవడం కోలాట (పదర్శనలకు మంచి 

అనుకూల వాతావరణం. దాదాపు (ప్రతి పండుగకు కోలాట (పదర నలు 

ఉంటాయి. సం|కాంతి, మహాశివరా తి, ఉగాది, శ్రీరామనవమి, దసరా, గణప 

ఉత్సవాలు, రంజాన్, క్రిస్టమస్ మొదలయిన పండుగలకు వెస్తుంటారు. ఇంకా: 

తిరుణాలలు, కొ_పులు, వెడుకలు, శాతరలు, పండగ ఊరేగింపులు, రాజకీయ 

నాయకుల ఊరెగింపులు, ఎన్నికల ఊరేగింపులు, కుంకుమ బండ్లు మొదలయిన 

సందర్భాల్లో కోలాటం వేస్తుంటారు. ఈ సమయాల్లో (ప్రదర్శనలు (పల్యేక 

ఆలంకర ణలతో ఎర్పాటు చేసారు. ఉత్సవ సమయాల్లో వేసే కోలాటంలో 

సుగంధ (దవ్యాలైన గంధం, బుక్కాయి, కుంకుమ, వసంతం, పూలు, రంగు 

కాగితాల ముక్కలు మొదలయిన వస్తువులు అనుకూలాన్ని బట్టి చల్లుతుంటారు, 

ఉత్సాహభరితమైన ఈ ఆటను చూడడానికి కుల, మత భేదాలు లేకుండా అందరూ 

వసారు. ఆనందానికి వర్ణభేదం ఉండదు గదా! అయితే ఉత్సాహ సమయాల్లో 

చేసే కో కొలాటానికి అందరూ రారు. దాదాపు [శ్రామిక వర్గానికి చెందిన వారే 

వస్తుంటారు, ఉత్సాహ సమయం గాని, ఉత్సవ సమయంగాని ఏడెనిమిది కోపులు 
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గా అలసిపోతారు కాబట్టి ఆటను ముగిస్తారు. 

ది 

తీర్చు," “నాట్యగతి భేదము, ఆట, “నాట్యగతి విశేషము" నె అనే అర్థాలు 

న్నాయి, ఆంటే కోలాటంలో వివిధ రకాల గతిభేదాలుంటాయి. ఇట్టి గతి భేదాలనే 

కోపులు ఆంటారు. కోలాటం పాటలను కొప్పు అసి పిలుస్తారని నాగుల రాజేశం 

గౌడ్ గారన్నారు.”* కాని ఆది ఆంత సమర్గనీయంగా కానరాదు. కోలాట గతి 

వేదాలను మ్మాతమె కోపులు అంటారు కాని పొటలను కోపులు అంటానికి ఆధారం 

కనిపించదు. ఐతే కొన్ని కోపుల పేర్ణు పాటల్లోని మొదటి చరణాలను బట్టి 
ఏర్పడే మాట వాస్తవమే. పాటలోని మొదటి చరణంతోగాని, సారాంశాన్ని బట్టి 

గాని ఏర్పడతాయి. ముఖ్యమైనవి పది లేక పన్నెండు కోపులు నర్చుతారు. ఇంకా 

ఎన్నో కోపులు తెలిసినా ముఖ్యమైన కోపులు వేసి కోలాట [ప్రదర్శన ముగిస్తారు, 
ఆ కోపుల్లో... : 

కోపు అనేది దేశ్య శబ్దం. విశేష్యం. దీనికి “నాట్యము నాట్యము 

1. (పార్థ న కోపు 

. ఉట్టి తిరుగుడు కోపు 

లి. వరగత్తిర కోపు 
4 కృష్ణ కోపు 

క. చెలియ కోపు 

6. కంస కోపు 

7. జడ కోపు 

రి, భారత కోపు 

11. ఆదీ వితి౦, 

72. ఆఈవా, 1.407. 

ఏ. ఆసంః కో, 180. 

74. (సవంతి, మే, 1978. 

PK-8 
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9. భామ కోపు 

10. లాలి కోపు 

11. లంకె కోపు 

18. కలువరాయ కోపు - మొదలయినవి ముఖ్యమైన కోపు 

లుగా వాడుక 

పరొలు 

కోలాటంలో దాదాపు [బాహ్మణ, వైశ్య కులాలవాళ్ళు చాలా తక్కువగా 

పాల్గొంటారు. ఇతర కులాల్లోని (ప్రజలు దాదాపు ఆందరూ పాల్గొంటారు. తెలగ, 

ముతరాసు, పెరిక, రెడ్డి, కంసాలి, తొగట, చాకలి, మంగలి, మాదిగ, మాల, 

కమ్మరి, కుమ్మరి, కమ్మ మొదలై న కులాలవారు పాల్గొంటారు, నా సేకరణలో 

కోలాటం నేర్చే జట్టు నాయకుల్లో ఎక్కువ మంటి వెనకబడిన తరగతుల కులాల 

వాళ్ళ ఉన్నారు. ఉత్సాహ సమయాల్లో వేసే కోలాటానికి | పెక్షకులు తక్కువ. 

ఉత్సవ సమయాలో వీరు వారనకుండా అందరూ చూస్తుంటారు. ఉత్సాహ సమ 

యాల్లో వేసే కోలాటం దాదాపు ఊరు వెలుపలనో,. లేక మైదానం గల ఏదో 

బజారులోనో ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. 

ఇట్లు కోలాటం ఇరవై నుంచి నలభై నుంది ఆటగాళ్ళతో డత జట్టు నాయ 
3 

కుని ఆధీనంలో (ప్రార్థన గేయంతో మొదలయి ఎత్తుగడ--ఉ సెత్తు-- ముర్తాయింపులా 

ఒక్కొక్క క కోష్ట పు వేస్తూ, ఒక్కాక్క (పదర్శనలో కొన్ని కోపులు లు వేస్తూ ఆటను 

ముగిసారు. బాగా వెనుకబడిన పాంతాల్లో ఈ కోలాటం ఇప్పటికీ క నిస్తుంది, 

కోలాటపు ఉనికి జానపదుల్లో , జన సామాన్యపు నిత్యశ్రీవనంలో లర భాగంగా 





(పాచీన ఆకరాలు : కోలాటం (పన కి 

కోలాటానికి పురావస్తు నిర్మాణాల దృష్టిలోను, (పాచీన సాహిత్యపరం . 

గాను, చర్మితకారుల ఉద్ధర ణల ముఖంగాను. పరిశీలిస్తే ఆధారాలు లభిస్తాయి, వాస్తు 

నిర్మాణాల్సీ,, సంస్కృత - తెలుగు సాహిత్యాల్నీ, చరిత్రకారుల  ఉద్దరణల్నీ 

(కమంగా పరిశీలిద్దాం, 

పురావస్తు నిర్మాణాలు 

కోలాటానికి పురావస్తు నిర్మాణాల్లో (కీ, శం 1క్ట తాబ్దంనుంచి ఆధారాలు 

కన్పిస్తున్నాయి. పల్లవుల కాలంలోని మహాబలిపుర దేవాలయం పెన ఉన్న చితా 

ల్లోను, తూర్పు చాళుక్యుల కట్టడాలె న బిక్కవోలు, [దతారామం, సామర్లకోట, | 

పట్టడకల్, విజయవాడ సమీపంలోని జమ్మి దొడ్డి మొదలయిన (పదేళోల్లోను, 

దేవాలయ కుడ్యాల పైన ఉన్న చిశ్రాల్లోను, పౌహయుల తర్వాతికాలంలో నిర్మించ ' 

బడ్డ మాచర్లలోని ఏరభ|దాలయం గోడల పెన ఉన్న చితాల్లోను, కాకతీయుల . 

కట్టడమైన రామప్పగుడిమీద ఉన్న చిక్రాలలోను, విజయనగర రాజులకాలంలో 

నిర్మించబడ్డ శ్రీ3ె లం, హంపి, తాడిపత్రి, నెల్లూరు మొదలయిన దేవాలయ 

కుడ్యాల పెన ఉన్న చి తాల్లోను కోలాటం బొమ్మలు కన్పిస్తాయి, 

పల్ల వులు = మహాబలిపురం : 

పల్లవులు అనేకులు ఆంధ దేశాన్ని పరిపాలించారు. ' వారిలో కళా 

(పియులు, విద్యా పోళ్సాహకులు, నాట్యపోషకులు ఉన్నారు: ఈ రాజులు 

కట్టించిన -దేజాలయాల మీద వీరి కళారాధన చిహ్నాలా అన్నట్లు శిల్ప సంస్కృతి + 

కన్పిస్తుంది. పల్లవుల కాలంలో వెలసిన మహాబలిపుర శిలాలు (పసంచ (ప పసిద్ధి 

పొందాయి. ఈ కట్టడాలు [కళ 680 నుండి 660 దాకా కాంచీ పట్టణం రాజ 

ధానిగా పల్లవ స్మామాజ్యాన్ని పాలించిన మొదటినరసింహవర్మ ' కాలంలో 

నిర్మించబడ్డాయి. మహాబలిపురానికి పూర్ణం “కడలి = మలై -తల-శయనం” అని ' 

పేరుండేది. అంటే సముద సమీపస్థ పర్యతోం ఆని అర్థలః 'సము[దంలో చేపలు ' 



విర పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

పట్టి జీవించే బెస్తల పల్లి ఆది. మొదటి నరసింహవర్మ ఆ |పదేశాన్భి చూసి, 
అచటి పకృతి సౌందర్యానికి ముగ్గుడె, ఆ పల్లెను రేవు పట్టణంగా తీర్చి దిద్దాడు. 

అతనికి 'మహామల్ల' అని బిరుదు ఉంది, తన బిరుదు ననుసరించి ఆ “కడలి - 

మలై -తల-శయనం'*కు 'మహామల్ట పురము" అని నామకరణం చేశాడు. దానికి 
[కమంగా వాడుకలో “మామల్లపురం, మహాబలపురం, మహాబలిపురం” 1 అనే 

రూపాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇచటి కట్టడాలపై పలురకాల చ్మితాల శిల్పాలున్నాయి, 

వీటిలో కోలాటం వేస్తున్నట్టున్న శిల్పం కూడా ఊంది.* కోలాటానికి పురావస్తు 

నిర్మాణ ఆధారాల్లో ఇదే మొదటిదని చెప్పవచ్చు. 

పశ్చిమ చాళుక్యులు : 

పశ్చిమ చాళుక్యుల కాలంలో వికసించిన పట్టడకల్ లోని దేవాలయ 

కుడ్యాలపె కూడా కోలాటం దొమ్మలున్నట్లు చెబుతారు... ఇది పస్తుతం బాదామి 

తాలూకా, బీజాపూరు జిల్లా, బొంబాయికి* చెంది ఉంది. ఇచ్చట పాపనాథ దేవా 

లయం, విరూపాక్ష దేవాలయం ఉన్నాయి. విరూపాక్ష దేవాలయం (కీ. శ్ 740 

[పాంతంలో నిర్మాణం జరిగినట్లు చార్మితక పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. 

తూర్పు చాళుక్యులు : 

పల్టవుల తరాాత తూర్పు చాళుక్యుల శిల్పం సాగరాంధ ప్రాంతాల్లో 

కన్పిస్తుంది. 

గుణగ విజయాదిత్యుడు : 

తూర్పు చాకుక్యుల్ల గుణగ విజయాదిత్యుడు [క్రీ. శ, 848-091] 
నిర్మించిన దేవాలయాల్లో నేటి తూర్పుగోదావరి మండలంలోని బిక్కవోలులో 
భీమేశ్వరాలయం ఒకటి. ఆ దేవునికి విజంాశ్వర మహాదేవుడని (Bijayiswara 

_సంగహాంధ విజ్ఞాన కోశము, 7-128, 
Traditions of Indian Folk Dances, p. 27. 

సుది, 

Imperial Gazetteer of India, XX-78, పాణి [0 గ! 



|పాదీన ఆకరాలు ; . కోలాటం (పసి 89 

Mahadeva) చేరు కూడా ఉంది. ఈ దేవాలయం మీది శిల్చాల్లో కోలాటం 

శిల్పం ఉంది. 

మొదటి చాళుక్య భీముడు: 

గుణగ విజయాదిత్యుని తర్వాత మొదటి చాళుక్యభీముడు (కీ. శ, 892. 

922 | [దశారామం, చాళుక్య భీమవరం, చే బోలులలో భీమేశ్వరాలయాలు కట్టిం 

చాడు.” ఈ చాళుక్య కీమవరం (పస్తుతం సామర్లకోటలో కలసిపోయింది,కి 

ఈతడు కట్టంచిన (దతారామం, చాళుక్య ఫీమవరాల ఫీమేశ ఇరాలయాల కుడ్యా. 

లపై ఉన్న చిత్రాల్లో కోలాటం బొమ్మలు? కూడా ఉన్నాయి. 

చాళుక్యుల కాలంలో విజయవాడ వద్దగల జమ్మి దొడ్డిలో వెలసిన దేవా 

లయపు కట్టడాలపై ఉన్న శిల్ప కళాఖండాల్లో కోలాటం బొమ్మలు ఉన్నాయి. 

ఈ దేవాలయం క్రీశ. 9. శతాబ్దంలో నిర్మించబడినట్టు చర్మిత పరిశోధకులు 
నిర్ధారించారు. 10 

వీరభ్యద దేవాలయం : మాచెర్ల : 

చావక్యుల కాలంలో హైహయులు కోన మండలాన్ని పాలించారు. వీరు. 
చాళుక్య చోళులకూ, వెలనాటి చోతలకూ లోబడి పాలించినరాజులు, వీరి శాసనాలు 

క. శ. 1112-1206 లలో కనిపిస్తున్నట్లు చెబుతారు. వీరిలో పల్నాటి యుద్ధం 
(క్రీ ఈ. 1178.1182]తో!! [పశ స్తికి వచ్చిన నలగామరాజువద్ద మంతిగా 

5. Andhra pradesh Government Archeological series 

No. 19, 9.8. 

సమ్మగాంధ సాహిత్యం, 1-98, 6 

T. Eastern Chalukyan Temples of A.P,; "D. వి, 

8, ఆంధ పదేశ్ దర్శిని, పు. 679. 
9, ఆం|ధనాటక రంగ చరిత, పు, 42, 

10. Temple Sculpture of Andhra Pradesh, - p. 16. 
11. పల్నాటి ఏీరచరి[త, (పథమ భూమిక, పు, 26, 



40 పల్నా టిసీమలో కోలాటం . 

చేరిన నాగమ్మ మాచర్హలోని వీరభ| దాలయం కట్టించిందని కొందరు చెబుతారు. కొని ' 

ఆధారాలు కన్పించవు, మాచర్హకు వాయవ్యదిళలో చంద్రవంక నది2 డ్డున దాదాపు 

నూరు మీటర్ల దూరములో బహ్మనాయునిే నిర్మింపబడినట్టు వాడుకలో ఉన్న 

చెన్న కేశ వాలయం ఉంది. దానికి దక్షిణ పక్కన పీరభ దాలయం ఉంది. ఈ 

రెండు దేవాలయాలకు ఒకే వెలుపలి [ప్రాకారం ఉంది. లోపలి (ప్రాకారం తూర్పు 

ద్వారానికి ఎడమ పక్క వెలుపలివై పునగల [ప్రాకార కుడ్యంపె కోలాటం బొమ్మలు 

ఉన్నాయి. వివిధ భంగిమల్లో కోలాటం వేస్తున్న ్న త్రమూర్తి ర్తి చిత్రాలు చెక గ్రాబిడ్డాయి. 

ఇదే [ప్రాకారం డి తరదిశలో వెలుపలివె వైపున కొన్ని క కోలాటం వేస్తున్న త్రీ గృమూ రుల 

రేఖాచ్మితాలు అసంపూర్ణంగా గోచరిస్తాయి. 

కాకతీయ చ క్రవర్తులందరిలోను కడు కీ రి గడించిన గణపతి దేవుడు 

(క్ర. ఈ. 1199-1261] కళాభిమాని. నృత్తరత్నావ? కర్త జాయప సేనాని. 
ఈతని కాలం వాడే. ఈ గణపతి దేవుని సేనాని, మం|క్రి ఆయిన రెచర్ణ రుద 
దేవుడు కి. శ, 1218లో కట్టించిన రామప్ప దేవాలయ కుడ్యాల మీద ఉన్న 

శిల్పసంపద (పసిద్ధి చెందింది.!2 జాయప సేనాని నృ_త్తరత్నావళిలో లక్ష్యలక్షణ 

సమన్వయంగా పేర్కొన్న అనేక నృత్యభంగిమలకు రామప్పదేవాలయం (పత్యక్ష 

[ప్రమాణంగా శిల్చించబడిందా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఈ దేవాలయంలో 

కోలాట భంగిమలు గల చ్మితాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. 

విజయనగర రాజులు : 

. "విజయనగర రాజులు కీ.శ, 1895 నుంచి 1567 వరకు విజయనగర . 

సా మాజ్యాన్ని పాలించారు. ఈ రాజుల కాలంలో నిర్మితమైన దేవాలయపు 

కట్టడాల్టో3 (శ్రీశైల మల్లికార్జున దేవాలయ కుడ్యాల_పెననూ, హంపి దేవాలయ 

కుడ్యాల_పెనను ఉన్న శిల్పసంపదలో కోలాట బొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి. 

తాడిపతిలో ఏర నరసింగరాయల ఆదేశానుసారం ఆయన మంతి సాళువ. 

12. ఆం|ధనాటక రంగచర్మిత, పు. 98, 94, 

18, Select Vijayanagar Temples of Rayalaseema, p. 69. 
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తిమ్మయ్యగారు [కి.ళ. 1509 సంవత్సరంలోగా రామలింగేశ్వర స్వామి దేవా 

లయానికి కట్టించిన భోగమంటపం, గోపురం | ప్రాకారాల్లోని శిల్పాల్లో కోలాటం 

వేస్తున్నట్టున్న శిల్పం ఉంది, వెల్లూరు దేవాలయ కట్టడాల్లోని కిల్చాల్లోనూ. 

కోలాటం శిల్పం ఉంది, 

గట్టు కళాపోషకులు, చర్మిత సిద్దులు, (పాచీన రాజులైన పల్లవులు, 

చాళుక్యులు, హైహయుల తర్వాతి శైవులు, కాకతీయులు, విజయనగరరాజుల 

కట్టడాల పె ఉన్న శిల్చాల్లో కోలాటం బొమ్మలు కన్పిస్తాయి. 

సంస్కృత సాహిత్యం : 

సంస్కృత సాహిత్యంలో కోలాటం అనే పదానికి పర్యాయవాచకాలై న 

దండరాసకం, హల్టీసకం పదాల పసి కన్పిస్తుంది. దండి-కావ్యాదర్శం, 

శారదాతనయుడి భావ పకాళం, జాయప సేనాపతి నృత్తరత్నావళి, విద్యానాథుని, 

సాహిత్యదర్పణం మొదలయిన కొవ్యాల్లోనూ, శబ్దకల్ప[ దుమమ్లోను ఏటిని 

గమనించవచ్చు. 

దండి-కావ్యాదర్శం : 

దండి [|క్రీ.శ. 6 శతాబ్ది] తన కావ్యాదర్శంలో కావ్యభేదాలను- = 

“లాస్యచ్చలిత శంపాది _పేశార్థమ్ ఇతరత్ పునః 

్రావ్యమే వేతి సెషా౬పి ద్వయా గతిరుదాహృతా॥” 165 

అని రెండు రకాలుగా. పేర్కొన్నాడు, ఇందులో లాస్యం, చలికం, 

శోంపాదులు దృశ్యాలు. ఈ శ్లోకంలోని “ఆది” శబ్దంతో తాండవం, హర్తీసకం, 

రాసకం మొదలయినవి (గంహించాలని వ్యాఖ్యాత ఆచార్య శ్రీరామచం[ద మిక 

పేర్కొన్నారు. ఇది వ్యాఖ్య మ్మాతమె కొని దండి హర్తీసకం అనే పదాన్ని 

ఫ్పృశింపలేదు. మి|శ గారు- 

4. జానపద కళాసంపద, పు. 6. 

6 కావ్యాదర్శం, 1-99, 
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సహాయ 

ఏ వ క ఇన ran: అలీ 

“కుండకనతు య్ ్త్చ్రేణాం న తకంహాల్తీసకంతుతత్ 

త!త నేతా భవేదేకో గోప స్రణాం థాహరిః[” 1 
స 

అని హడిసక లక్షణాలను కూడ వివరించారు. 

హారదా తనయుడు (క్రీశ. 12 వ శతాబ్ది తన భావ [పకాళంలో!8 
(0 

ఉపహాపవ చేడాలను వివరించాడు. ఆ ఉపరూపక భేదాల్లో హల్చసకం ఒకటిగా 

జ్ క రా 
వా జ = 

“అథ హంసకం న పనవాష దళనాయికం 
(aa) అని ఠి 

డానుడాతో కి చె కాంకంకె శికెవృ తి భూషితం 
లాను యాలి పంల మ్ nr.) 

ఏకాంకం దాభదేద్భ్యంకం విమర్శముఖ సంధిమక్” 19 

న [ న్ wr Ww వ్ జనో క న కొమిడి, కడి తుంది నాయికలు ఉంటారు. ఒక ఆంకమే ఉంటుంది. ఉఊదా_త 

జాయప పేనాపని. నృత్త రత్నావళి; 

కాకతీయ గణపతి దేవుని బావమరది అయిన జాయప సేనాపతి (కి. క 

1 బల్త ల్రో20 నృత్త రత్నావళిలో ఏడో అధ్యాయంలో ఆ కాలంలో [పచారంలో 

ఉన్న చే? సృర్య పద్ధతులను వివరించాడు. అందులో [ప్రస్తుత కోలాటానికి నామ 
సాద దృశ ౫౦తో ఉన్న 'కోల్లాబవ ము అనే ఒక డేకి నృత్యాన్ని, దండరాసకాన్న్ని 

అక్షణ సహితంగా. వివరించాడు. ఈ లక్షణాలను మొదటి అధ్యాయంలో 

విపులంగా పరిషలించాం.¥! 

17, కాజ్యాదర్శము, (పకాశ సంస్కృత -హింది వ్యాఖ్య, పు, 84,85. 
15. విద్యార్థి కల్పతరువు, 2.572, 

19. భావ (పకాశం, 9-125-12”. 

20. విజ్ఞాన సర్వస్వం, 4-808. 
21. నృర.చూ,ప్ప., 12, 
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విద్యానాథుడు-సాహిత్య దర్పణం : 

కాకతీయ (పతాపరు[దుని కాలం (క9.శ, 1292.1828)22 వాడైన 

విద్యానాథుడు తన సాహిత్య దర్పణంలో ఉపరూపక భేదాల్ని వివరిస్తూ హరల్తీ 

సకం కూడా ఒక ఉపరూపక భేదంగా పేర్కొన్నాడు. 

“హల్తీష ఏవ ఏకాంకః సప్తాష్టైాదళ వాస్రీయః 

వాగుదాత్తైక పురుషః కెశికి వృత్త సంకుల: 

ముఖాంతి మౌ తథా సంధి బహుతాలలయ స్టితిః 23 

ఆని హల్తీసక లక్షణాలు వివరించాడు. అంటే హల్తీసకంలో ఒకే అంకం ఉంటుంది. 

ఏడు, ఎనిమిది లేక పదిమంది గ్రాలు ఉంటారు. ఉదాత్తమైన భాష ఉంటుంది. 

పురుషు డొక్క_డే ఉంటాడు. కైశికీ వృత్తి ఉంటుంది. మొదటి - చివరి సంధులు 
ఉంటాయి. అనేక తాళ లయాన్వితంగా ఉంటుంది. 

నీలకంఠ దీక్షితులు -హరివంశ టీక : 

నీలకంఠ దీక్షితుడు (కీ9.ళ, 17వ శతాబ్ది) హరివంశ టీకలో శ్పే ఎర్కొాన్న 
హర్తీసక లక్షణాలు శబ్ద కల్ప|దుమమ్లో ఉటంకించబడినాయి. 24 వీటిని మొదటి 
అధ్యాయంలో చూడవచ్చు.26 

ఇట్లు సంస్కృత సాహిత త్యంలో కోలాట పర్యాయ వాచకొల (పని 
కన్పిస్తుంది. 

తెలుగు సాహిత్యం : 

తెలుగు సాహిత్యంలో పాల్కురికి సోమన, తిక్కన, నాచన సోమన, విను 
కొండ వల్లభరాయడు, (క్రీనాథుడు, ఎడపాటి ఎర్రన, తరిగొప్పుల మల్లన, 

ఏ) 22, విజ్ఞాన స సర్వస్వం, 4.708, జ్ఞ 
28. శబ్ద కల్పదుమమ్, 5-525. 
24, పైది. 
వ5. చూ, పు, 15. 
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రాయసం వెంకటపతి, రఘునాథరాయలు, సురభిమాధవరాయలు, నుదురుపాటి 

వంకన, కంకంటి పాపరాజు, కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు, అయ్యలరాజు 

నారాయణామాత్యుడు మొదలయిన వారి రచనల్లో కోలాటం. (పసి కన్పిస్తుంది. 

ఒక్కొక్కరి కావ్యాలలో కోలాటం (పస కిని పరిశీలించవచ్చు. 

పొల్కురికి సోమన : 

పాల్కురికి సోమన క్రీంల . పన్నెండో శతాబ్ది చివర, పదమూడో శతాబ్ది 

ఆరంభకొలం వాడుగా ఎక్కువ మంది అంగీకరించారు. ఈయన పేరెన్నిక గన్న 

శెవ కవి. తెలుగు సాహిత్యంలో జానపద లక్షణాలను పవేళ పెట్టిన ఘనత 

పాల్కురికి సోమనకు దక్కింది. ఈయన (గంథాలయిన బసవపురాణం, పండితా 

రాధ్య చర్మితల్లో ఆనాటి తెలుగుజాతి జీవన విధానం నిండుగ (పతిఫలిస్తుంది.. 

నిజంగా తెలుగు: సాంఘిక. చర్మిత నిర్మాణానికి సోమన రచనలు ఉపకరించినంత . 

విరివిగా ఇతరుల రచనలు ఉపకరించవనడం |పాజ్ణాలు అంగీకరించిన విషయమే. - 

సోమన భివరా।[తి ఉత్సవాలు వర్ణించే సందర్భంలో దేశిన్భత్యాలు, దేశీ. 

గీతాలు వివరించడం కన్పిస్తుంది. పండితారాధ్య చరితలోని మహిమ | సళరణంలో 

ధవ శేశ్వర చరిత ః కథనంలో కోలాట ్నవస్తావన క నబడుతుంది. మల్రికార్డునుడు | 

కళ్యాణ క కటకానికి అభిగమనంచే సే సందర్భంలోని- 

“శుద్ద సాళగ గీత సూర్జాదులులియ 

"నంతంతం గోలాట. లంతంత, శోక. 

లంతంత. గేళిక లభినయింపంగ 

జాంగుభళా! యంచు శబ్దముల్ మోయ | 

అనే పద్యభాగాల్లో మనకు కోలాటం (ప్రస్తావన గోచరిస్తుంది. 

తిక్కన ; 

తిక్కన PE. ళ్లు ఓ05- 1290 |2 రచించిన ఆం|ధ మహాభారతంలో 

దండలాసకం ప్రస్తావన ఉంది. మూలభారతంలో బృహన్నల రూప ధారి అర్జునుడు 

శాస్త్ర పాండిత్యాన్ని గూర్చి--- 

28, పండితారాధ్య చరిత, మహిమ (వకరణం, పు. 179. 

2T, విజ్ఞాన సర్వస్వం, 4.809.811. 
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“''గాయామి నృత్యామ్యథ వాదయామి 

భదో౬స్మినృ త తే కుశలో౬స్మిగీతే 

తము త్తరాయాః పరిద_స్వ్రమాంస్వయం 

భవామి దేవ్యానర దేవన నర్తకః 828 ఆని మ్మాతమె చెప్పుకుంటాడు. 

రొసీ తిక్కన తెనిగించిన భారతంలో బృహన్నల దేశిన శిన్సృత్యాలుకూడా నేర్చి 

నటు. 

“రండు పనులకు నెలవు కేకునికి(జేసి 

యభ్యసించితి శెశవమాదిగాక 

దండలాసక విధమును గుండలియును 

(బేంఖణంబు తెటింగును బేరణియును'2? 

అనే పద్యంవల్ల తెలుసుంవి. 
డొ —2 

ఇందు దండలాసకాన్నే గాక కుండలి, _పేంఖణ, (పేరణి మొదలయిన దేశి 

నృత్యాలనుకూడా పేర్కొన్నాడు. 

నాచన సోమన : 

విజయనగర రాజు బుక్క_రాయల ఆస్థాన కవి నాచన సోమన (కీ, శ 

1844 పాంతం | (గంథం ఉత్తర హరివంళంలో హంసడిభకో పాఖ్యానంలో 

కోలాటం పస్తా వన కనబడుతుంది. 

శ్రీకృష్ణుడు హంస డిభకులపె దండెత నిశ్చయించి పుష్కర స ర సీరాన 

చతురంగ సెన్య సమేతంగా విడిది చేయడానికి నిశ్చయించుకుంటాడు. చేనలతో 

mm wf 
వడలుతున్నప్పుడు దృఢ సంరావంత్ సకల స్థావ రాలు కదిలేటట్లు పాంచజన్యం 

పూరిసాడు. ఆ సందర్భంలోని- 
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“వడకు పన్నగరాజు పడగల మీద స 

ర్యం సహాకాంత పేరణము సూప 

నుఖ్జూత లూగెడు నుదయా స గిరులతో 

. నాకాశ లక్ష్మి కోలాటమాడ( 

దెరలెత్తి సప్త సాగరములు( బొర లంగ 

వరుణుండు గొండిలి పరిఢవింప 

మొకముల చాయ వేతౌక చందముగ నిల్చి 

కమలసంభవుడు _పేంఖణ మొనర్చ 

మంగలములోని పేలాల మాడ్కి-( జుకగ్థా 

లిక్కడక్కడ వడచిక్కు. లెనిమిదియును 

బగుల( బాతాశ తలము గుబ్బిటిల( జెలగే 

శౌరి పూరింప' నప్పాంచజన్యరవము”3! ఆనే పద్యములో ఉదయా స్త 

గిరులు ఊ్యరూత లూగుతుంటే ఆ గిరులతో ఆకాళమనే లక్ష్మి కోలాటమాడినట్టుం 
దని వర్ణించబడింది. ఇచ్చట కోలాటం త్రేల పరమైన నృత్యంగా కన్పిస్తుంది. 

వినుకొండ వల్లభరాయడు : 

వినుకొండ వల్హభరాయని | [క్రి శ. 1420]32 |కిడాభిరామంలో కృతి 

కర్తృ (పః సలోని పదంలో హాలీ సకం అనే పదం కస్పిసుంది, 

లే, ఉత్తర హరివంశం, 4.216, 

తిది, విద్యార్థి కల్పతరువు, 2-667, 

వెల, (వైడాభిరామం, 25వ సద్యం. 
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శ్రీనాథుడు : 

శ్రీనాథుడు (క్రీ.శ. 1880-1460]8* భీమేశ్వర పురాణంలో భీమేశ్వర 
మహాదేవుడికి | పియమైన ద్రశారామ వర్ణన గావించాడు. పర్వదినాల్లో భీమేశ్వరుని 

అలంకరణ, ఉత్సవ సంరంభం తెల్పి సందర్భంలో హల్చసర, దండభాసకాల 

పస్తావన కనపడుతుంది. 

“ైండియు ఫీమేళరుండు పండువు పండువు నఖండ విభవంబున నాఖండ 

త ల బన ల 
లాది విబుధ మండలంబు పరివష్టింప...... 

.జగనొప్ప గండ జగదగోపాల పల్లవాదిత్య పల్లవ తినే కెళాడిరాయ రాయ 

వేశ్యా భుజంగ విరుదాఖి రామాల్లయ వేమభూపాం రాజ్యభార దురంధరుండౌ 

బెండపూడన్నయా మాత్యుడు గట్టించిన మొగసాల వాకిట మహోత్సవ మండ 

పంబు నందు రోలగంబుండి, కుండలీ దండలాస నక (పేరణీ _పేంఖణ సింధు 

కందుక ధమాళి చేలమళతల్టీ హల్రీసకాది నృత్యంబు అవలోకించుచు. బంతంబు 

లవధరించుచు, మేలంబు లాలకించుచుం జంపూచాటు నాటకోదాహరణ జయమోష్ష 

పన చతుర్భ[ద చతురాతి (పబంధంబు లాక ర్ణించుచు................. 

నొవించుచుండు. "35 అనే పై వర్ణ నలో దండలాసక ౦,హల్తీసక 0 రెండు నృత్యాలు 

షరా మకు. శు (పయోగాన్ని బట్టి ఇఐ (శ్రీనాథుని కాలానికి రెండు 

పోలికలున్న రెండు భిన్న మైన నృత్యాలుగా కొనసాగుతుండేవని భావించవచ్చు. 
ల 

ఇచ్చుట ఇవి రండును త్రీల పరంగానే కన్చిస్తునా యు, 

ఎడపాటి ఎ[రన : 

ఎడపాటి వరన కి. శ 16వ శ కాజ్జం | మల్తాణ చరితను 

రచించాడు. సంస్కృత కవి మల్తాణునికి, పు ప పుష్పగంధి అనే వేళ్ళకు గల [ప్రణయ 

గాథ ఇందలి ఇతివృత్త తం. పుష్పగంధి జాలకుడను నటుని దగ్గర సాము, నాట్య 

విద్యలన్నీ నరుస్తుంది. ఆమె నెర్చిన నాట్య ఏద్య ల్లో కోలాటం ఒకటి. 
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“మొగవరి కట్టడ మొనవు కోలాటంబు 

చొక్కంపు మురువులు చిక్కిణీలు 

దరవు బారబడు బెసి బహుళరూపు 

బంధుర గీత [ప్రబంధ వితతి 

వరుస పద్యదేశి బంగాళంబు కంచి 

కొరుతి కట్టడ బిందు కొటియకాడు 

పరకరాముడు వీరభ|దుడు కళ్యాణి 
బౌ....మెకతాళి శబ్దమాది 

దేశి శుద్దాంగముల యందు. దీగెబోడి 

పటు తరంబుగ నిజపాద కటకయుగ? 

కఖిల పా్యతమ్ములును బొమ్మలగుచు (వేల 

బూని. వహియింప( బొగడొందె. బుష్పగంధి” శ? 

అనే పద్యంలో పె విషయం తెలుస్తుంది. ఇచ్చట కోలాటం స్త్రీల నృత్యంగానే 

చెప్పబడింది, 

తరిగొప్పుల మల్లన : 

తరిగొప్పుల మల్లిన (క్రీ. శ. 1570-1625) . తన  చం|దభాను 
చరితలో కోలాటాన్ని. సేకొ గ్రానడం కన్పిస్తుంది. శ్రీకృష్ణ సత్యభామల పుత్రుడు 

చం[దభానుడు ఇందులో నాయకుడు 

చం|ద్రభానుని నికి తుంబురుని స్నేహితుడైన ఒక సిద్ధుడు వచ్చి కుముదిని 
వృతాంతం చె ప్పేస ందర్భంలోని- 

“క్రేలం బంగరు గచ్చుకోల అమరన్ గీర్వాణ బాలామణుల్ 

శ్రీ లీలా వతిపట్టి కట్టికల వారింబోలి వి తజ్జెత్ర వి 

ద్యా లాలిత్యము లుగ్గడించి మృదులాలాపంబులం బాడుచుం 

గోలాటంబులు వైచిరాయతి తముం గూర్మింగటాక్షింపగన్. ”౨9 

త్ర. మల్హణ చరిత, (పథ మాశ్యాసం, 

శిర, విజ్ఞాన సర్వస్వం, 6.756. 

లల. చం్యదభాను చరిత, 2.189. 
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అనే పద్యంలో కోలాటం (పస్తావన కన్పిస్తుంది. ఇచ్చట కూడ కోలాటం స్రీల 

పరంగానే చెప్పబడింది. 

రాయసం వెంకటపతి ; 

రాయసం వెంకటపతి కీ. శ 16వ శతాబ్ది |40 లక్ష్మీ విలాసంలో 

కోలాటం పస్తావన ఉంది, 

an మోహనాంగు లపార శృంగారంబులు 

నెజపుచు. గోలాటలాడ.... ”4! 

అని పేర్ ర్కా-నబడింది. ఇచ్చట కూడా కోలాటం . త్రై పర మైన నృత్యంగానే 

చెప్పబడింది. 

తంజావూరి పాలకుడు [|క్రి. శ. 1600- -1681 12 ఐనట్టి రఘునాథ 

రాయలు తన వాల్మీక చర్మితలో దండలాస్యం (పస్తావన చేశాడు. 

“పెరణి దండలాన్యమును (బేంఖణి కుండలినా( జతుర్విధో 

దారములై న నాట్యుముల యందములెల్ల సెజింగి యందు నిం 

పారుచు నుండు మూడు పదు లాజును నైతగు నంగహారముల్ 

రారస భావ దృష్టు లలరన్ నటియించెద మాట లేటికిన్.”13 

అనే పద్యంలో రంభ తాను నేర్చిన తాళాలను తెల్పి, అవి ఊర్వశి చెప్పినట్టయితే 
తన బిరుదులన్నీ ఇస్తానని సవాలు చేస్తుంది. కోలాటం ఇచ్చట స్త్రీల నృత్యం. 

గానే చెప్పబడింది. 

40. ఆ.క.త., 11-55. 

41. లక్ష్మీ విలాసం, 5-74. 

42. వాల్మీక చర్మిత, పీఠిక పు. 1. 

48, పెది, 1-194. 
PK-4 
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వంల్ శ ద్ర లాటం పస్తాన సన ఉంది, 

ee కోలాటమనగ హలీసక ంబలరుచుండు.... ”4రి 

ర 66 29 oa ex 
3 GQ 

£ ba fa) రని (5 0౮ చ ళో EY 

గ్ ల్టి [గ 

టంట అని చెప్పబడింది, ఇందులో కోలాటం అంటే హల్చసకం అస పేర్కొ 

కంకంటి పొపరాజు ; 

కంకంటి పాపరాజు క్రీ.శ. 1660 |“ కావ్యం ఉత్తర రామాయణంలో 

కోలాటం (పసావన క ద్ర స్తుంది. ఇందులో కార్తఏర్మార్టునుడు రావణుని బర బెట్టిన 

ఘట్టంలోని--- 

“దశకంఠ ద ర్పవేదండ కంఠీరవ 

జయ జయ యని వందిజనులు వొగడ 

రోదసీ కుహరంబు భదిల్ల 

సేనా ముఖంబున( దూర ఘోషంబు తెస(గ 

జంభారి (మోల నచ్చరలట్లు 

గ ణికాంబుజాస్యలు దండలాన్యంబులు సలుప 

ఫలముఖోపాయనంబులు దీవనలు నిచ్చి 

యెడనెడ (బాహ్మణు అదురుకొనగ 

నఖీల శృంగార ములు మించునాత్మ నగర 

మంచిలై శ్వర్యమున. (బవెశించి సౌధ 

చారణ త్రీలు ముత్యాల(జల్టుచుండ ( 

గొలువునకు నేం౧ జననాథ కుంజరుండు” 59 

అన పద్యంలో దండలాస్యం (ప్రస్తావన ఉంది. ఇచ్చట కూడా కోలాటం 

నృత్యంగా చెప్పబడింది. 

(౮౮+ 

తనుపర్హి అబ్బయామాత్యుడు : 

కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుని (ఈ. 1780-1780)"* కావ్యమైన కవి 

రాజమనోరంజనంలో దండలాసకం (పస్తావన కన్పిస్తుంది. టు కావ్యాసికే 

పురూరవ చరిత అనే పేరుకూడా ఉంది. అందులో. 

ఉర. _ఆంధభాషార్ణవం, 1-180. 49, ఆ.కుత,, 12-79. 
50. ఉత్తర రామాయణం, కి-256. 51, విజ్ఞాన సర్వస్వం, 6-802.. 
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రాసకాఖ్యయు నాట్యరాసక ంబును 

జిత పద్దతియును దేశంవదతియును 
టు కక ఎ 

జర్సరి కందుక చానరి కోలాటములు 

నాగ (దగు పెరు గలిగినట్టి 

షోడళవిధ నృత్తంబుల చొరవలెఅిగి. 
సర వింజంచత్పుటంబు( బాంచత్పుటంబు 

ధృవము మఠ్యము రూపక (తిపుట జంపె 

యేక తాళాట తాళాదు లెల్లందెలిసి' 55 

అనే పద్యంలో కన్పించే దండలాసకం, కోలాటాలను రెంటినికూడా షోడశవిధ 

నృతాల్లో పేర్కొన్నాడు, అంటే ఇచ్చట భిన్ననృత్యాలుగా పేర్కొనడం కన్ని 

స్తుంది, 

ఇట్లు తెలుగు సాహిత్యంలో కన్పించే కావ్యాలు, నిఘంటువుల్లో కోలాటం 

దాని పర్యాయవాచకాలై న దండరాసకం, దండలాసకం, దండలాస్యం, హల్తీసకం 

అనేవి కన్పిస్తున్నాయి. సాహిత్యపరంగా పరిశీలిస్తే పన్నెండో శతాబ్ది'ే కోలాటా 

నికి ఆ స్తిత్యం ఉందని చెన్పవచ్చు. సాహిత్యంలో కోలాటం (పసి నామమ్మాత 

నిర్దశంతో ముగిసిందేకొని దానిరూప్ప రేఖలు, తీరుతెన్నులు కొంతగానై న (పస్ఫుటం 

కాలేదు. ఈ నృత్యాన్ని వివరించడానికి ఏ కవి పూనుకోలేదు. సాహిత్యంలో ఎచ్చట 

పరికించినా ఈ కోలాటం గంధర్వకన్యలో, కిన్నెర కన్యలో, ఇతర నాట్యగ త్తెలో 

ఆడినట్టు వివరించబడింది, హంసవింశతిలో మాతం కోలాటం పురుషులు ఆడి 

నట్టుగా కన్పిస్తుంది. ఆంపే ఆ కాలానికి ఈ [కిడను పురుషులు ఆడడం నేర్చారని 

చెప్పవచ్చు. కోలాటాన్ని సాహిత్యపరంగా చూస్తే [పానీనకాఐలంలోకూడా దీనికి 
_పచారం (పచురంగా ఉన్నట్లు ఊహించవచ్చు. 

బారి తకుల ఉద్దరణలు : 

కాకతీయులు, రెడ్డిరాజులు, విజయనగరరాజులు మొదలయిన రాజుల 

కాలాల్లోని (పజల సాంఘిక స్థితిగతులు వివరిసూ చరిత్రకారులు కోలా టాన్ని 

(పస్తావించారు. 

రర... పెది, 5-126. 



3పరాజుఐ పాలనలో (ప్రజలు తమ సాంఘిక కళ్లల్ల్" * కోలా లాటాస్స్న కూడె 

ఆడేవారం శెడిగారు. పేర్కొన్నారు.” రెడ్డిరాజుల కాలంలో. వసంతో త్సువాయి 
జవగవి. ఇది వతరంతకాలం మన్మథుని గూర్చి చ చేసేవి, ఫాల్గుణ శుక్ల కదషంలో 

జవినే ఈ వనంత నుహ వాలు రెడ్డి పభువుల కాలంలో అనవేమారెడ్డితో 

| మహోత్సవంలో కవులు, గాయకులు, పురజనులంతా 

ఏంతో ఆనందోతా హంతో పాల్గొంటారు, 5రి క వసంతోత్సవాల్లో అన్ను రకాలు 

॥ వదర్శనంతోపాటు కోలాట (ప పదర్శనలు కూడా పాల్ నేవి, 

చెడిరాజాల తరాాత ఆంధదె కాన్ని పాలించిన విజయనగరరాజులు వసుం 

తోత: వాం వంపడై ఆయిన మహానవమి ఉత్సవాలు జరిపేవారు. విదేశయా(తి కుడు 

= {Paes| ఆనునతడు Ex . 1510 నుంచి 1529 దాకా పాటించిన 

అ ద వరాల లో జరిగే మహానవమి ఉత్సవాన్ని కన్నులార చూదు నట్టు 

డు అందించిన సమాచారం [పకారం రాయల రాజ ఆఫంలో 

డు ఉర వాలు దుహోడై భవంగా జరిగేవి.” అందులో తొమ్మిది రోజులు 

జరుపుషం మహానవమి ఉత్సవం ఒకటి. నూతన సంవత్సరోత్సవం రెండోది. 
మహాసవమి ఉఠవం సెపెంబరులోను నూతన సంవతృ్సరోత్పవం అక్షరు 

త్త ఇ జ |. ఎ. ఖో ల 

Das sin TT ee WED 
అ 

Te చె 
Pa 6 

లోడు జరిగేది, మహాశవమి ఉత్సవాళ్లో కవులు, కళాకారులు, (ప్రజలు చత 
విచ్చిప [పదర్శగలతో తమ తమ కళలను (పదర్శిస్తారు. ఈ క (భైల్లో కోలాటం 
కూడా ఒంటి హంపీలో ఇప్పుళ 3కి కని న్పించే మహానవమి దిబ్బ మీది శిలాఎళ్లూ 
కోటాలిం బ్ ఉంది. 

గట్లు పురావస్తు నిర్మాణాలు, స ౦స్కృత సాహిత్యం, తెలుగు సాహి తరం, 
శక చకాపల ఉద్ద “ణు మొదలయిన (పాచీన ఆక రాలో కోలాటం (పస క్రి స = 

65, విజ్ఞాన సర్వస్వం, 4.1088. 
59. The Forgotten Empire, p. 187. 
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ఇతర సీమల కళారూపాలు : 

తులనాత్మక పరిశిలన 

కోలాటం అన్నది రిక అర్ధంలో విశ్వవ్యాపక మెంది. కోలాటం ఆంధ 

దేశంలోని అన్ని (పాంతాల్లోను (పచారంలో ఊంది. ఇంచుమించు ఇదేపేరుతో 

ఆటలో కొద్దిపాటి తేడాలతో ఆం|ధేతర రాష్ట్రాలయిన కర్నాటక, తమిళనాడు, 

కేరళలలో విశేష పచారంలో ఉంది. అందువల్ల దిన్ని |దావిడకళ అనవచ్చని మళలి 

వసంతకుమార్ గారు నుడివారు.! ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఎన్నో జానపద నృత్యాల్డా 
కోలాటానికి ఒక (ప్రత్యేకస్థానం ఉంది, తెలుగుదేశంలో (పచుర పచారంలో ఉన్న 

కోలాటానికి పక్రియలో కొద్ది గొప్ప తేడాలతో తుల్యాలై న ఆనేక కళారూపాలు 

గుజరాతు, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, సౌరాష్ట్ర, పంజాబు, బెంగాలు మొదలయిన 

[పాంతాల్లోను కన్పిస్తున్నాయి. ఆంధ్యపదెళ్లో మాతం (పస్తుతం కోలాటం 

పురుషుల క్రీడగా ఎక్కువ వాడుకలో ఊంది.ఇందెన్నోర కాలూ, రీతులూ ఉన్నప్ప 

టికీ వలయాకారంలో చేసే నృత్యం [పధానమైంది. ఉత్తర భారతరాష్టాంల్లో ఆయా 

భాషలకు అనువై న పదాలతో కోలాటం కన్చిస్తుంది. ఆడేవిధానంలో తేడాలు కొద్దిగా 

కన్చిస్తాయి* 

యూరపులోని కొన్ని పాంతాల్లో దీనికి వీరనృత్యపు మన్నన ఉంది.2 

(బిటను, |ఫాన్సు, స్ఫెయిను, పోర్చుగల్, ఆస్టియా, దక్షిణ అమెరికా దేశాలలో 

కన్పించే మ్మొరిస్ నృత్యంలోని కొన్ని రీతుల్లో మన కోలాటం పోలికలు ఉన్నాయి. 

కోలాటల పోలికలు కన్పించే కుమ్మి, జట్టిజాము, గర్బ్చా, దండారి యా 

నృత్యం, రాస నృత్యాలు, దండియారాస, లెజిమ్, యూరియా, భార్యగా, కథినృత్యం, 

మొరిస్ నృత్యం మొదలై నవి అన్ని విపులంగా పరిశీలిస్తే కొద్దికొద్ది పాంతీయ 

భేదాలుతప్ప ఒకేవిధంగా ఉన్నట్లు నిర్ధారించవచ్చు. 

ముందుగా తెలుగుదేశంలోని సద్భళ రూపాలను గూర్చి పరిశీలన చేద్దాం. 

1. కోలుపదగళు, పు. 12, 

9. పెది పు, 12 
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తెలుగుదేశపు కోలాటం రకాలను గురించి కొంతలో కొంత పరిశీలించి 

అనువర్ణించిన పరిశోధకుల్లో మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణ మూర్తిగారు ఆద్యులుగా 

కన్పిస్తున్నారు. వారి వింగడింపులో పెద్దల కోలాటం, పిల్లల కోలాటం, డప్పు 

ల్ లాటం అన్న మూడు రకాలూ కన్పిస్తున్నాయి. 

"పెద్దల కోలాటం: 

కోలాటం కంటె భిన్నంగా ఏమీ క క న్పట్టదు. పెద్దవాళ్ళు వేస్తారు కాబటి 
ర 

స - రి వలి 3 9 
పెద్దల కోలాటమవి, అప్లై పిల్లలు వేచే కోలాటానికి పిల్లల కి లాటమనీ పర్లు పెట్టి 

ఉంటారు, 

డప్పు కోలాటం : 

డవుమీద పుల్లలతో కొడుతూ ఆడుతూ ఉంటారు కాబట్టి డప్వు కోలాటం 

అని చెస్తుకొ వచ్చు, “డప్పుల వాద్యాన్నే త ప్పెట్ల వాద్యమంటారు. వీటినే 

రాయలసీమ 'పాంతంలో “నక త ప్పెట్టు అంటారు” ఈ వాద్యాన్ని మాదిగ 

కులస్థులు ఎక్కువగా వాయిస్తూ ఉండారు, 

ఈ నాటికి (ప్రతి సల్లెలోనూ ఏదేని కార్యరమాన్ని గాని, విశేషాన్ని గాని 

(పజలందరికీ తెలియజెప్పాలంటే ఓక్ డప్పుతో ఊరంతా ఎటువంటి విషయాన్న 

యినా చాటిసారు, పివాహాలకూ, అమ్మవారి జాతర్లకూ, వీరుళ్ళ పూజలకూ ఈ 

వాద్యాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు, వాద్యం బాలా ఉ|దేక పూరితంగా 

ఉంటుంది. ఈ డప్పులను వేప చెక్కలతో ను, చం|డపు చెక్కలలోను చటంగా 

తయారుచేసి, గేదె దూడ చర్మాన్ని ఒక పక్క మూసి నిప్పు వేడి మీద కాచి 

వాయిస్తే కణక మని శబ్దం వస్తుంది, ఈ డప్పుల తో వలయాకారంగా నిలబడి 

ోసీలాలారా నిమ్మాలారా-- 

నీళ్ళకుబోయే కన్యాలారా 

 రేపేపెనామాని చెప్పండోయ్ 

మేలన్నాలారా నీలా! 

8. ఆంధ నాటకరంగ చరిత్ర, పు. 296-801. 
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కోటా దుమికే పేటా దుమికే- 

కోటలో గ జనిమ్మ దుమికే 

నిమ్మా ముల్లూ రొమ్మూ నాటేనూ 

మలన్నాలారా నీలా! 

శెలివాలి త్తే గడియా కొత్తూనూ 

సద్దీతిన్నా బావికాడా-సాబానాల బావికాడా 

జోడుంగరాలు = మరచి పోతీనే 

మామయ్యగారు 

శెలివాలి త్తే గడియా కొత్తూను” 

అంటూ డప్పులను వాయిస్తూ కోలాటం వేసారు, మామూలు కోలాటంలో 

అందరూ చిరుతలు ఉపయోగిస్తే ఈ కోలాటంలో అందరూ డప్పులను చంకల్లో 

ధరిసారు. డప్పులు (మోగించే పుల్లలతో మధ్య ఒకరికొకరు కోలాటంవేస్తూ, 

ఎగిరెగిరి గజ్జెల కాళ్ళతో నృత్యంచేస్తూ, అద్భుతంగా కోలాటం వేస్తారు. ఈ 

కనకత ప్పెట్టు చాలా ఉ తేజాన్ని కలుగజేస్తాయి. సామాన్య వరుసలతో ప్రారంభమైన 

జానపదుల ఈ డప్పుల వాద్యం ఈనాడు ఒక శా న్రీయ వాద్యంగా రూపొందింది, * 

bab ఈ డప్పు కోలాటాన్ని పరికిస్తె డప వాద్యాలతో కొందరు కలసి ఆడే 

దానికి డప్పు కోలాటం అని పేరు పెట్టినట్టు కన్పిస్తుంది. వలయంగా ఏర్పడడం, 

అడుగులు వేయడం, మధ్యలో అయ సరిదిద్దడం, డప్పులు వాయించడం ఏటివల్ల 

మా[తమె డప్పుల కోలాటం ఆనడం కంటే వీటన్ని టితో పాటు నడుమ నడుమ 

డప్పులను వాయించే పుల్లలను ఒకరిపుల్లలను మరొకరిపుల్లలతో తాకిస్తూ వెయ్యడం 

ఉంది కొబట్టి ఒకరకంగా దీన్ని డప్పుకోలాటం అని వ్యవహరించ వచ్చు. 

జట్టి జాము : 

ఇది కోలాటాన్ని ఫోరి ఉంది. ఆం|ధదేశంలో కొన్ని పాంతాల్లో చా 

రంలో ఉంది. దీనినిగూర్చి విపులంగా చర్చిస్తూ కొన్ని ఊళ్ళలో దీన్ని కోలాటం, 

wee? 

4. పెది, పు, 279-280. 
5, జానపద కళా సంపద, ప్త. 187, 
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కోలన్న ఆంటారనీ, మొదట జట్టి జాము కోలాటంలోవలె చేతి కోలలతో ఆడే 

ఆట అనీ, కాల|క మాన ఉత్త “చేతులతో ఆడే ఆటగా మిగిలి ఉండవచ్చునని 

తూమాటి దొ దొణప్పగారు నుడివారు. జర్టీజా ము వేసేవారు కాలు కదపకుండా వేయ 

వచ్చు. స్రీలు వలయంగా ఏర్పడి ఉభయ పార్శ్యాల్లో ఉండే ఉద్దిక త్తెలతో ఒక 

సారి కడివై పుకి మరొకసారి ఎడమవై పుకి ఓరగా తిరిగి [పక్కవారి అర చేతులతో 
తన అరచేతులు తట్టుతూ పాటలు పాడుతూ ఆడే ఆట ఇది. కోలాటంలో పలు 

రకాల కోపుల్లో ఆయా పద్దతుల ననుసరించి తిరగడం ఉంటుంది. కాని జుట్టి 
జాములో తిరిగే పనిలేదు. _పెగొ క్ కోలలు న్ ఇది నై స్రీలకే పరిమితం. పుపమలు 
చూడడానికి మ్మాతమే వస్తారు. అయితే దీనిలో తొలుత కోలలు వాడినట్లు ఊహి 
స్తున్నారు కాబట్టి కోలాటానికి చీనికి జనక జన సంబంధాన్ని ఊహించవచ్చు. 

దంచారియా నృత్యం ఫ్ 

అంధ పడేళ్లోని గిరిజన జాతుల్లో గోండులది పది గణించదగ్గ పెద్ద 
తెగ, ఆంధ నంలో ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని గిరిజన [ప్రాంతంలోను, 
బస్తరు, సిరువంచ, చాందాలలోను గోండులు ఇప్పటికీ ఎక్కుునగా ఉన్నారు". 
పీరు దసరా అనంతరం రెండు వారాలపాటు ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు. ఆ 
ఉత్సవాల్లో అడే దండారియా నృత్యం కోలాటాన్ని పోలి ఉంది. దీనిలో ఇరుగు 
పొరుగు గామాలవారు ఆ వ్లూరివారు ఈ పూరికి, ఈ వూరివారు ఆవూరికి. వెళ 
తారు. వచ్చిన వాళ్ళకు స్థానికులు అతిథి సత్కారాలు చేసారు. ఎడమనుంచి 
కుడివై పుకి తిరుగుతూ చేతుల్లోని కరలను ఒకదానిపై ఒకటి కొట్టి తాళం వేస్తూ 
నృత రం చేస్తా రు. వీళ్ళను దండారయా నర్తకులు ఆంటారు, 

అను పతి గాథలను బట్టి పంచపాండవ శాతిలో (ప పసిద్ధుశ ర్యా పూర్వీ 

కుడూ అయిన 'దండారియాి అనే వీరుడు ఈ ఆచారాన్ని సృ ంచినట్లు చెప్పు 
కుంటారు. దండారియా నృత్యంలో పురుషులే పాల్ టారు, నర్తకులు అందే 
లతో, నగలతో, మంచి దుస్తులతో ఆలంక కరించుకుంటారు. నీళ్ళను గాయకులు, 

6. పైది, పు. 187.198. 

7 నృత్యజ్యోతి, పు, 1856. 
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డోలు, త ప్పెటలు హయించేవారు అనుసరిస్తారు, వలయంగా ఏర్పడడం, క[రలు 

చేత పట్టుకోవడం, నెమ్మదిగా అడుగులు వెస్తూ ఎడమనుంచి కుడికి కదలడం, 

పక్కకు జరుగుతున్నప్పుడు కాళ్ళు ఒకదాని పక్కన ఒకటి కత్తెర లాగా 

పెట్టడం-ఇవన్నీ కొద్దికొద్దిగ కోలాటంతో పోలికలు. అయితే కోలాటంలో వలెగాక 

ఇందులో వాడే క|రలు కొంచెం పెద్దవై ఉంటాయి. 

లో ఇక ఇతర రాష్ట్రాల్లో విశేష ప్రచారంలో ఉన్న కోలాటపు తుల్య రూపా న్ 

మళశలి వసంతకుమార్ గారు చక్కగా వివరించారు. ఈ పుస్తకం కన్నడంలో 

ఉంది, దీనిలో నిరూపించబడ్డ ఆటగాళ్ళు, జట్టు నాయకుడు, గజ్జెలు, తమ్మడి, 

తాళాలు, క[రలు (కోలు), వేషధారణ, రకరకాలెన కోపులు, కోలాటం వేసే 

సమయాలు ఇత్యాద్య నేక సూమష్ముంళాలు అచ్చంగా దెలుగువారి కోలాటానికి (పతి 

బెంబంగా కన్పిస్తాయి, కొయ్యకాలు 10 తపు తక్కినవాటిలో మనకు వారికి ఖేదం 

కన్పించదు. తమ్మడి మన ఆటలో కన్పించే తప్పెట మ్మాతమే. ఆడే విధానంలో 

అయ. తాళాలు సరిదిద్దడంలో, కాలు కదపడంలో, పుల్లలు కలపడంలో, పాటలు 

పాడడంలో, ఎత్తుగడ-ముక్తాయింపుల్లో కర్నాటకలోని ఆట ఆంధ పదేశ్లోని 
సరిపోతుంది. గతిలో [పాంతీయ భేదా 

6. Traditions of Folk dance, p. 227-228, 

9. కోలుపదగబట, పు. 18.44. 

10. దీనినే తెలుగులో మరగాలు అనికూడా అంటారు, 



62 పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

తమిళనాడు 

పిన్నల్ కోలాటం : 
యు 

తమిళనాడులో కూడా కోలాటం (పచుర (పచారంలో ఉంది. దీసిని వారు 

కోలాట్టం అని ఆంటారు. ఇందులో కొన్ని రకాలు ఉన్నా యి.!! వీటిలో ఆంధ 

(పదెేక్, కేరళ, కర్నాటకలోని కోలాటం ఆటలతో పోలికలు ఉన్నాయి, 

ఆందులో పిన్నల్ కోలాట్టం ఒకటి. రకరకాల నూలి దారాలతో పేనిన తాళ్ళు 

ఒక చెక్కకు కట్టి చెక్కను ఇంటి కప్పుకుగాని లేదా ఎత్తైన చెట్టుకుగాని కడ 
తారు, (పతి న ర్రకుడు ఒక చేతిలో తాడు, రెండో 3 చ్రేర్రిలో కోలాట కర్రలు రెండూ 

పట్టుకుంటాడు. కోలాటం వెస్తూ లయానింతంగా జరుగుతూవుంచే ఆ తాడు జడగా 

అల్లుకుంటుంది. జడ పూర్తిగా పడ తర్వాత కోలాట మాడుతూనే జడను ఊడ 

దీస్తారు. ఈ పిన్నల్ కోలాట్టం వేసేటప్పుడు పాటలు పాడుతారు, 

ఆంధ పదెళ్, తమిళనాడు, కేరళ 

కుమ్మి : 

కుమ్మ ఆం|ధ|పదేళ్, తమిళనాడు, కేరశల్లో (పచారంలో ఉంది. కుమ్మీ 

నృత్యం కోలాటంతో పోలిక ఉన్న నృత్యం. ఈ నృత్యం తమిళనాడు, కేరళ 

రాష్ట్రాల్లో (పచురంగా [పచారంలో ఉంది.!2 దీనిని ,్రీలు చేస్తారు. కుమ్మి 

నృత్యాల్లో వేర్వేరు రీతులున్నాయి. ఒక్కొాక్కరకం నృత్యానికి ఒక్కాక్క 

11. In Tamil Nadu, the Koollaatams are of many types and 

varieties; each of these has its counterparts in the 

adjoining feature of the dances is the ropes, ribbons 

or strings which are tied to a central wooden block 

and hung from the top and the sticks which are held 

in one hand of the dances. 

Traditions of Folk Dances - p. 240.241. 

l2. Traditions of Folk Dance, p. 289.241, 
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రకం పాట పాడుతుంటారు. కుమ్మీలో ఎక్కువగా ఇంటిపనులు వర్ణించ 

బడుతాయి. ఇందులోని పాట ఒక అమ్మాయి నీళ్ళు తోడుతున్నట్లు, పాత్రలు 

తోముతున్న ట్లు, అన్నం వండుతున్న ట్లు, పిండి విసరుతున్నట్టు వరిస్తుంది. ప్ర 

పాటలు పాడుతూ చేసినా వలయాకృతిగా ఎర్పడడం పరిపాటిగా కన్పిస్తుంది. 

గుజరాతులోని గర్భా, రాజస్థాన్ లోని ఘుమర్లతో దీనికి పోలికలు ఉన్నాయి, 

సౌరాష్ట్ర రాసనృత్యాల్లో వలెనే ఈ కుమ్మీ నృత్యాల్లో కూడ వలయంలో 

వలయాలుగా ఏర్పడడం ఉంది. ఈ కుమ్మీ నృత్యాలన్ని ంటిలోను ఒక్ స్రీ పాట 

ఎత్తుకొని పాడుతూ ఉంటే తక్కినవాథ దాన్ని అందుకొని పాడుతుంటారు. 
తర్వాత ఒక్కొాక్కరు ఒక్కొక్క చరణం ఒకరి తర్వాత ఒకరు పాడుతారు. 

నృత్యం చేసే వాళ్ళంతా ఆలసిపోగానే ఆట ఆగిపోతుంది. 

కేరళ 
కోలాటం : 

కేరళలో విశేషంగా (వచారంలో వున్న కోలాటం ఆం|ధ[పదేశ్, 

కర్నాటక,తమిళనాడుల్లోని కోలాటంకంటే ఖన్న౦కాదు. 

కేరళలో కోలాటంతోపాొటు ముస్టిమ్ (మె యో ) అలో విశేష (పచారంలో 

ఉన్న నృత్యం కోల్క-లి త్ర మోస్టాకలి. చిరుగంటలు బిగించిన క|రముక గ్రాలతో 
C3 

తాళం కొడుతూ, న రకులు “= 

గుజరాత్ మహారాష్ట .రాజనాన్ 
యు య 

లో గుజరాత్ జొనవద నృత్యాల్లో కెల్లా ఎలక ణమెంచప గర్భా నృత్యం, 
చా 

॥ టో 
శె లా పో త్ » ఇది మొదట ఆటవికులు వేదాకి చంపిన మృగం చుట్టూ తిరుగుతూ చేపే నృత్యం 

స్లో ఆ శ = షం so ne లో జ [3 మంగా వ్యవసాయదారుల అచాదన ్రత్యంగా మారింది. ఆ తర్వాత సమాజంలోని 

* 

18. Ibid, p.258, 254, 
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అన్ని తెగల వారి ఆ|శయంలో సామాన్యమైన సాంమీక సృత్యంగా వరిణమిం 

చెంది. కుల మక భేదాలు లేకుండా అందరూ టా ఒక జానపద నృత్యంగా 

స్థిరపడిపోయింది. నవర్యాతి పండుగ సందర్భంగా ర్భా ఉత్సవం చేసారు. ఆ 

ఉత్సవంలో వివిధ గర్బానృత్యాలు చేస్తారు. a రాష్ట్రలో పలురకాల రాస 

నృత్యాలు ఉన్నట్టుగానే గుజరాతులో' గర్చా నృత్యాలు కూడా పలు రకాలు 

ఉన్నాయి. 

ఖంజరీ గర్బా, మండారీ గర్భా, తాల గర్భా, టి పీ గర్భా మొదలయిన 

వాటిని తెల్పి, తాలీగర్చా తెలుగువారి జట్టిజామును పోలివుంటే టి|పీ అంటె 

మరాఠీలో కోలాటక టై అని అర్థం తెలుపుతూ గర్భా భేదాల్ని చూపించారు 

తూమాటి దొణప్పగారు.!* గర్భా గుజరాతులోనేగాక మహారాష్ట్రలోను, రాజ 

స్థాన్లోనూ, మధ్యభార తంలోనూ కూడా (పచారంలో ఉందసి తెలుపుతూ 

గర్చాను గూర్చి విపులంగా వివరించారు కపిలా వాత్స్యాయన్ గారు. ! గర్భా 

నృత్యాల్లో కనిపించే సుందరాభినయాలు కనులవిందుగా ఉంటాయి. క - 

దచండియారాన : 

అల ఒల్లో కీ శా fy Fn జి ఇ మణిపూర రాస నృత్యాల స్తు య. రాసి సౌరాష్ట్ర? రాస 

దండీయ. రాసనృత్యం,. ఇందులో న రకలు మువ్వలు కట్టిన చిరుక రలు 

పట్టుకొని చేతుల్లోని కర్రలతో ఎదుటివారి కర్రలను కొడుతూ నృత్యం చేస్తారు. ఆ 
కర లకు గజ్జెలుకడతారు, సంకిర్ణమైన లయరితి, ఘ్ల్టు ఘల్దుమనే గజ్జల శబ్దం 

ఆటకు ఆకర్షణీయాలు. మన కోలాటంలోవలె ఇందులో గూడ మొదట నెమ్మది 

గాను, ఆ తర్వాత హెచ్చు వెగంతోను నృత్యం చేసారు. ఈ నృత్యవలయంలో 

పతి వ్యక్తి తనంతతాను నృత్యం చేయడమే కాకుండా, తనకు ఇరువై పులా, 

అభిముఖంగాను ఉన్న న ర్తకులతో కలసి నృత్యం చేస్తాడు. ఈ వలయం 

14. జానపద కళా సంపద, పు. 192.. 

15. Traditions of Folk Donce, p. 202.205 

16. Encyclopedia of India, p. 185. 
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కొకసారి రెండు వలయాలుగా ఏర్పడడం మరొక్కసారి మూడు వలయా 

లుగా ఏర్పడడం , ఇంకొకసారి నాల్గు వలయాలుగా ఏర్పడడం, కూడా ఉఊంది, 

మన కోలాటంలో దాదాపు ఆన్ని కోపులకు రెండు వలయాలుగా ఏర్పడడం ఉంది. 

_పార్ధన కోపులో ఒకే వలయంలో ఉండి ఆడుతారు. బజారు కోపులో మూడు 

వలయాలుగా ఏర్పడడం, చదరంగం కోపులో నాల్లు వలయాలు లేక నాల్లు 

వరుసలుగా ఏర్పడడం అనేఎ పె వాటితో పోల్చవచ్చు. మన కోలాటంలోవలె 

సిల్చుండి, కూర్చుండి పరుండి కూడా క(రలతో ఆప ఆడడం ఉంది. అంతే 

కాకుండా పరుండి చేతులు పెకె_్రి పక్కవారి క[రలతో కొట్టడం ఉంది. పరుండి 

చేతులకు బదులు కొ|రలను కాళ్ళతో కూడా పట్టుకొని ఆట ఆడుతారు, ఇది 

నూటికి నూరుపాళ్ళు కోలాటంతో పోలిక ఉన్న నృత్యం.1? 

మహారాష్ట్ర 

మహారాష్ట్ర శానపద నృశ్యా న్ని ంటిలోకీ ముఖ్యమైందీ, దశ్నిణ భారతదేశ పు 

కోలాటా న్ని చ్ ో నిందీ లెబిమ్ నృత్యం. దీనిలోని బృంద సంవిధానం అనేక రీతులుగా 

ఉంటుంది. ఇందులో మూకడం, ఎగరడం, కూర్చోవడం, వంగడం ఉంది. లెజిమ్ 

ఆంటే చిన్నకొయ్య గూటం, _పతిగతీ లెజిం ధ్యనుల లయకు ఎమ్మాతం తప్పి 

పోకుండా చేస్తారు. నాల్లు లేక ఎనిమిది గణణాల |పకారం లెజిమ్ ఊపుతారు. 

ఇందులో ఆన్నీ కోలాట పద్దతులే, అయితే ఒక్క క్యరతో మ్యాతమే ఊపు 

తారు.18 మహారాష్ట్రా9లోనే కాకుండా ఆం|ధ|పదేశ్లో కృష్టా జిల్టా పాంతంలో 

కూడా పాఠ కాలో వా యామ కీడగా నేర్పుతున్నారు. 

టి(పీ మరియు గోస్ (Tipri & ౮౦9%) : 

మహా మహారాష్ట్ర పాఠశాలల్లో వ్యాయామ కడగా వృద్ధి చెందిన నృత్యాలు టి పీ 

మరియు గోప్ అనేవి. చప అంటే చిన్నక]ర, గోప్ అంటే తాడు లేక రిబ్బను. 

అనన 

17. Traditions of Folk Dance, p. 202-204. 

18. Ibid, p. 214, 215, 

PK-5 
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టె 

రిబ్బన్లు కడతారు. (పతి నర్తకుడు ఒ న రల ఒక రిబ్బను చొప్పున పట్టు 

కుంటాడు. మరొక చేతిలో ట్మ్పీ ఉంటుంది, టిపీలతో పక్కవారి టి పీలను 

కొడుతూ తిరుగుతుంటారు. నిర్జీత స్థలాలకు Mas చేరేటప్పటికి చేతుల్లో పట్టు 
కున్న రిబ్బన్లు జడగా అల్లుకుంటాయి. మరలా తిరిగిన మార్గానే వెనుకకు తిరిగి 
జడను ఊడదీసారు. ఇందులో తిరిగే గతిలో డ్యాగ తత్త త, ఓర్పు అవసరం. తప్ప 

టడుగువేస్తే జడ అల్లుకోదు. ఇది మన జడకోపు, తమిళనాడులోని పిన్నల్ 
కోలాట్టాలను నూటికి నూరు పాళ్లు పోలి ఉంది. 

వలయంగా ఏర్పడ్డ సర్తకుల “లన వ ఎత్తుగా ఉన్న పదేశాన్నుంచి తాళ్ళు లేక 

రాజస్థాన్ 

యూరియా నృత్యం : 

ఇది రాజస్థా న్ ఖిల్లులు చేసే నృత్యం. యోరియా అంటే కొయ్యకర ఆసి 

ఆర్థం, ఈ నృత్యంలో వలయాలుగా ఏర్పడలారు. దీనిని కోలాటానికి సామ్యంగా 

చెప్పవచ్చు. దీనిలో డోలు, సన్నాయి, నగారా మొదలయిన వాద్యాలు వాడుతారు, 

వీటి ధ్వనులకు అనుగుణంగా ఆడుతారు. ఇందులో గూడ కోలాటంలోవలె రెండు 

వలయాలు ఏర్పడతారు, అయితే ఒక వలయం పురుషులు, మరొక వలయం త్రీలు 

ఏర్పడతారు.20 ఈ న నృత్యం ఆడేటప్పుడు “Linking arms, they dance 

in a circle with simple steps some times standing, some 

times bending, some times sitting down”?! మొదలయిన విధంగా 

ఉండి చాలా అందంగా ఉంటుంది. చాలా రకాలుగా తిరిగే ఈ నృత్య వలయాన్ని 

తిలకిస్తై మన కోలాటంలోని రకరకాల కోపులు గురుకు వస్తాయి. 

పంజాబు 

ఖం గె వ 

తో పందాలు జానపద నృతల్యాల్గొ అత్యంత పజాదరణ హౌంచింది భారంగా 

౦. భార్యగా బుతువు గోధుమ వి తడంతో ఆరంభమై, పంట కోతలతో అయి 
t=] 

నృత a 
ల 

19. Ibid, 9. 214, 215 

20. Ibid, p. 192, 198. 

21. Encyclopedia of India, p. 264. 



ఇతర సీమల కళారూపాలు : తులనాత్మక పరిశీలన 87 

పోతుంది. దీనినే బై శాఖ్ కోత పండుగ అంటారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఆడే ఈ 

నృత్యంలో కోలాటంలోవలె క[రలు ఆడించడం, వలయాలుగా తిరగడం, ఆడు 

గులు వేయడం కన్పిస్తుంది, డోలు వాద్యగాడు ఆట తీ వతనుపెంచే సంజ్ఞలిస్తాడు, 

అపుడు అత్యంత పారవశ్యంతో “హోయ్ కోయ్ - అప్ అప్” అని అరుస్తూ 

గిరుగి రున తిరుగుతూ నృత్యం చెస్తారు. 22 

బెంగాలు 

కథీ నృత్యం :- (Kathi or Karthi) : 

ఇది బెంగాలులో పేరుగాంచిన నృత్యం, మన కోలాటంలోవలె క్యరలు 

ఉంటాయి. పాదగతులకు కర లమోతకు అనుసర ణలో కమం తప్పదు. కోలా 

టంలోవలె వలయంగా ఏర్పడడం ఉంది. వలయాకారంగా జరుగుతూ విడిపోయి 

ఎన్నో నమూనాలుగా ఏర్పడడం ఊంది.?® ఇది మన కోలాటంలోని కోపులను 

గుర్తుచేస్తుంది. ఒకరు ఆటమధ్యకు చొచ్చుకొనివస్తారు. మన కోలాటంలో తిరిగే 

జట్టు నాయకునివలె ఇతడు వలయం మధ్యలో ఆడుతూ పాడుతూ తిరుగుతుండడం 

కన్నిస్తుంది. అయితే ఇతడు కథీనృత్యంలో జట్టు నాయకుడుకొడు. ఆ న ర్తకుడు 

ఆ తెగవారి (కో ధానికి గురై నవాడుగా భావించబడతాడు, అతడు మధ్యకు వచ్చి 

కోలాటం క|రలను కొడుతూ పాదాలతో తాళంవేస్తూ, చుట్టూ తిరుగుతూ నృత్యం 

చేస్తాడు.2* కర దెబ్బలు, తాళం మొదలయినవి మన కోలాటాన్ని హోలిఉంటాయి 

ఇంగ్రండు 

మోరిస్ (మొరిన్) నృత్యం (Morris dance ) ; 

పొళ్చాత్యదేళాల్లో ముఖ్యంగా ఇంగ్లండులో ఆడే నృత్యం మోరిస్న్సత్యం. 

ఈ మోరిస్ నృత్యానికి మన కోలాటానికి ఆభేదత్వం చెప్పబడింది. 2 ఇందులో 

Me] 
నవే 

22, Ibid, p. 52, 

98. Ibid, p. 287, 

94, Traditons of Folk Dance, p. 12. 

25. Sankaranarayana Telugu - English Dictionary p.899. 
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చాలారీతులు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎక్కువగా ఇంగ్లండులో [పచారంలోఉన్నాయి. 2! 

పాళ్చాత్యదేశాలయిన ఫ్రాన్సు, స్పెయిన్, పోర్చుగల్, ఆస్టి)యా మరియు దషిణ 

అమెరికా మొదలయిన దేశాల్లో కన్పిస్తుంది మొరిన్ నృత్యం, 

_ కోలాటంతో అభదత్వాన్ని అంగీకరించక పోయినా ఇందలి వ స్రధార ణ, 

అలంకరణ, వాడేపరికరాలనుబట్టిచూ స్తే కోలాటంతో కొద్దిపాటి సామ్యం ఉందని 

చెప్పవచ్చు. 

ఇట్టా కోలాటం ఒక ఆం ధ|ప్రదేశ్లోనే కాక ఆం ధెతర సీమల్లో సహితం 

ఉంది. ఆంటే పొరుగు రాష్ట్రాలయిన దశ&ిణాది రాష్ట్రాల్లో కోలాటం కొద్దిపాటి 

తేడాలోను, ఉత్తర భారతీయ రాష్ట్రాల్లో కోలాటం తుల్యరూపాలతోను కన్పిస్తుంది. 

పాళ్చాత్య దేశాల్లో సహితం కొన్ని తుల్యరూపొలు ఉన్నాయి. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో 

కోలాటం పేరుతోనే ఉంది. అంతేకాకుండా కోలాటానికి ఈషద్భిన్నంగా మరికొన్ని 

ఆటలు ఉన్నాయి. కోలాటాన్ని ఫో లిన డ్రీడల్లో కొన్నింటిలో క[రలు వాడితే, 

కొన్నింటిలో కర్రలు వాడరు. జట్టిజాము, కుమ్మీ, గర్భాల్లోని కొన్ని రకాల్లో 

కర్రలు ఉపయోగించరు. అయితే వలయంగా ఎర్చడడం, అనెక రీతులుగా 

తిరుగుతూ ఆడడం వీటిలో పోలికలుగా తీసుకోవచ్చు. ఉత్తర భారతదేశంలో 

ఆయా సీమల భాషా పదాల్లో కోలాటం అనే అర్థాన్నిచ్చే పదాలతో ఈ ఆట 

{ 

కన్పిస్తుంది. సౌరాష్ట్ర, మహారాష్ట్ర, గుజరాతు, రాజస్టాన్ల్లోని రాసనృత్యాలు 
వగ టబ ట్ నో 

ముఖ్యంగా సౌరాష్ట్రలోని దండియారాస, మహారాష్ట్రలోని లెజిమ్, రాజస్థాన్లోని 

యూరియా, పంజాబులోని భాం గా, బెంగాలులోని కథ నృత్యాలకు కోలాటంతో 

పోలికలు ఉన్నాయి. 

పాళ్ళాత్య దేశాలు ముఖ్యంగా (బటను, _ప్రాన్సు, స్పెయిను, పోర్చుగల్లు, 

ఆస్ట్రియా, దక్షిణ అమెరికా దేశాల్లొ కన్పించే మ్మొరిస్ నృత్యంలోని కొన్ని 

ర్రీకుల్లో మన కోలాటంతో పోలికలు ఉన్నాయి. కోలాటం, దాని 'తుల్యాలు విశాల 

(ప్రపంచంలో అచ్చటచ్చుటా క న్పించడాన్నిబట్టి ఆది విశేష [పచారంలో ఉన్నట్టు 

చెప్పవచ్చు. ఇంత విస్తృత పరిధిలో కన్పించే ఈ కొలాటాన్ని, విశ్వజనీనమైన 

సార్యకాలికమైన [క్రీడగా పేర్కానవచ్చు. 

96: ‘Children’s Britanica, Vol 6, p 508. 
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జానపద విజ్ఞానంలో కోలాటన్థానం 

నోటితో పాట, చేతి కోలలతో ఆట ఈ రెండింటి సమాహారమే కోలాటం, 

జానపద విజ్ఞానంలో పాట ఒక విభాగానికి చెందితే, ఆట మరొక విభాగానికి 

చెందుతుంది. జానవద విజ్ఞానాన్ని వాక్సహిత కళలు (Verbal arts), వా[గ 

హిత కళలు (Non Verbal 25), మ్మిశ కళలు (Mixed arts) అని విభ 

జించవచ్చు. అపుడు కోలాటం ఆటపాటల మి[శరూసం కాబట్టి మిక కళా విభా 

గానికి చెందుతుంది, 

'జనానామ్ పదమ్ జనపదమ్'. జనపదం అనేది సంస్కృత శబ్దం 

విశేష్యం. దీనికి “పల్లె, (గొమము, “దేశము, జనులుండు తావు అనే ఆర్థా 

లున్నాయి.! జనపదంలో ఉండేవారిని జానపదులు ఆంటారు. జానపదుడు అంటే 

'జనుడు, మనుష్యుడు”, “గ్రామవాసి, పల్లెయందుండు' వాడు అని అర్థాలున్నాయి? 

“దానేన పద్యతే శానపదః అని వ్యుత్పత్తి. జనపద సంబంధమైనది జానపదం. 

జనపదం నుంచి వచ్చింది లేక జనపదం నుంచి పుట్టిందని భావం. దీనినే జానపదికం 

అని కూడా అనవచ్చు. 

జానపద వాజ్మయం అనే పదానికి బదులుగా తొలుత కొందరు తెలుగు 

పరిశోధకులు పయో గించిన (ప్రజా వాజ్మయం, పద వాజ్మయం, అనాదృత 

వాజ్మయం, గేయరచనలు, మధురకవితలు, దేశి సార స్యతం, మహాజన గానం 

మొదలయిన పలుకుబళ్ళను స్వీకరించి రామరాజుగారు విపులంగా పరిశీలించి చివ 

రకు జానపద వాజ్మయ మన్న పదమే స్టిరీకరించబడిందని నిరూపించారు.* జాన 

1. సూంని., లే-కిక9, 
2. పెది, 8-804. 
8. ఆశ. ర,., 1-1169. 
4. తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము, పు. 1-8. 
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పదులకు సంబంధించిన వాజ్యయాన్ని జానపద వాజ్మయం అప, జానపదుల 

నృత్యాల్ని జానపద నృత్యాలనీ, జానవదుల కళల్ని జానప కళలనీ అంటారు, 

ఇర జానపదులకు సంబంధించిన అన్ని రకాల కార్యకలా పాల్ని కలిపి జానపద 

విజ్ఞానం అంటారు జచానసద విజ్ఞానం అనే వదం ఇంగ్లీషు లోని Folk lore అనే 

పదానికి సమానార్థకంగా వాడుతున్నారు. [0119 1016 అనే రెండు శబ్దాల కల 

యిక వల్ల ఏర్పడిందీ పదం. ఈ పదాన్ని ఇంగ్రీష భాషలో మొట్టమొదట 

William John Thoms అనునాతడు కీ. శ. 1846 లో Athenaeum అను 

ప్మతికకు రాసిన జాబులో సూచించినట్లు పరిశోధకుల నిర్ధారణ.” ఇది 10113 

Kunde అనే జర్మను పదానికి అనువాదం అని అంటున్నారు. అంతకుముందు 

Popular antiquities, popular literature అనే మాటలు వాడుకలో 

ఉండేవి. Fంlk అంటే నిరక్షరకుక్షులైన రైతులు, 1076 అంటే విజ్ఞానం. 

Folklore ఆంటే అక్షరజ్ఞానం లేని పల్లె పజల సాంప్రదాయక విజ్ఞానం అని 

Tohms గారి దృష్టిని విపులీకరించారు తంగిరాల వేంకటసుబ్బారావుగారు.” 

“శానపదులు కేవలం గామవాసులే కానక్కర లేదనీ, నగరంలో కూడా ఆలాంటి 
మనస్తత్వం ఉన్నవారు ఉండవచ్చునని, “Fం1k'ను నిర్వచిస్తూ “సమానధర్మాలు 
కలిగిన ఏ జన సమూహాన్నయినా జానపదులనవచ్చు' నన్న అలన్ డండెస్ 
(Alan Dundes) గారి మాటలు" ఎత్తిచూపుతూ “జానపద మనస్తత్వం కల్లిన 

వారు సృష్టించింగి జానపద విజ్ఞానం అవుతుందనీ అంతేకాకుండా ఈ జానపద 

చిత్తవృత్తి ఫలితఎగా అవతరించిన విషయాలు సంప్రదాయాన్ని గడించుకొంటేనే 

అవి జానపద విజ్ఞానం ఆన్సతుందని” 68 సుందరంగారు జానవద విజ్ఞానాన్ని 

విపులంగా చర్చిస్తూ పేర్కాన్నారు. 

ర్, Folklore Museum, p. l. 

6. (According to some scholars, however, the term folk 

lore is itself, a translation of the German word ‘volks 

Kunde’ which came into usage as early as 1806) 

Folk lore Museum, -p. 4. 

7. కాటమరాజు కథలు, పీఠిక, పు. (-॥v౪. 

ర్. తెలుగు. కన్నడ జానపదగేయాలు, పు. శి, 
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Folk lore అనే దానికి చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు నిర్వచనాలు పేర్కొ 

న్నారు. William Bascom అను నాతడు “Folklore means folk 

learning; it comprehends all knowledge that is transmitted 

by word of mouth and all crafts and techniques that are 

learned by imitation or example as well as the products of 

these crafts-” అని నిర్వచించాడు. 

Darwin of Folk lore అనబడే Sir James Frazer అను నాతని 

దృష్షిలోని Folk lore ను గురించి “Folklore was accepted as a 

science of survivals. It contained 1) narratives i.e. folk 

tales, heroic tales, ballads and songs and local legends. 

2) Customs and traditions i.e. local traditions, festivals, 

rituals, traditional games etc. 8) Superstitions i.e. witch- 

craft, fortune-telling, popular assumption, Customs, Popular 

sayings, proverbs, popular ni>menclature, riddles, nonsense 

rhymes 60019 © Durga bhagwat గారు వివరించారు, 

Young Students Encyclopedia లో “People in every 

country have traditions and beliefs that have been passed 

down from generation to genaration, usually by word of 

mouth. These traditions and beliefs are called folk lore- 

the knowledge, or lore of the people, or Folk” అని వివరించ 

బడిం8.!! గౌ H. Gaster అను నాతని “FOlk lore is the repository 

of popular traditions, consciously or unconsciously preserving 

beliefs, tales etc. of the people, by the people and for the 

9. International Encyclopedia of Social Scisnces, Vol-V, 

p. 497. 

10. An out line of Indian Folk lore, p. 10. 

11. Young Students Encyclopedia, Vol-8, p. 1149. 
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people. It is a formal art and literature’ అన్న దృష్టిని, ఇంకా 

B. A. Botkin, Jones Balys, M. Barbean, A. M. Espinosa, 

G. M. Foster, M. Harman, M. J. Hersho Vits, ఆ. Her 

Zog, R.D. Jameson, G.P. Kurath, M. Leach, K. Luonale, 

J. L. Mish, C.F. Potter, M. W. Smith, A. Taylor, 

S. Thompson, E. W. Vaegelin and A. H. Krappe 

మొదలయిన ఇరవై మంది జానపద విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తల దృష్టిలోని Folklore 

నిర్వచనాలను చర్చించి, వాటితోపాటు '‘FOlk tales of Bengal’ అనే 

అంశంపై | శ్రమించిన Arn Ray ఆనే ఇటీవలి జానపద విజ్ఞాన కాస్ర్రవేత్ర 

దృష్టిలోని “Folklore is the elemental ingredient which forms 

the basis of super structure, created, processed and fostered 

collectively unanimous people at the dawn of civilization, 

flowing through class divided societies towards a higher super 

structure of the future unanimous people, re-modelling and 

re-shaping it with new experiences and contributing at every 

stage of development of societies etc.” అనే నిర్వచనాన్నె గురించి 

Shyamchand Mukherjee గారు తమ Folklore Museum అనే 

(గంథంలో విపులంగా చర్చించారు. 12 

పై నిర్వచనాలన్నీ విపులంగా పరిశీలిస్పే మొత్తం మీద జానపద విజ్ఞానం 

అంటే జానపదుల ఆచార వ్యవహారాలకే పరిమికం కాక జానపదుల సమస్త విష 

యాలు జానపద విజ్ఞానంలో చేరుతాయని చెప్పవచ్చు. *3 

12, Folklore Museum, p. 13-25. 

18. “Folkloré includes folk art. folk crafts, folk tools, 

folk costume, folk belief, folk custom, folk medicine, 

folk recipes, folk music, folk dance, folk games, folk 

gestures and folk speech, as well as those verbal forms 

of expression which have been called folk literature 
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జానపద విజ్ఞానంలోని (పతి అంశంలో దాదాపు ఒకే రకమైన లక్షణాలు 

కన్నిస్తాయి. అవి : 

అవిజ్ఞాత కర్తృత్వం, 

. రచనాకాలం తెలియకపోవడం, 

అ[పయత్న రచన, 

అన్న్ముశుత (పచార లక్షణం, 

పాఠాంతరాలు కల్లి ఉండడం, 

నియమిత స్వరూపం లేకపోవడం, 

నిత్య నూతన త్వాన్ని కల్లి ఉండడం, 

పునరావృత్తి కల్లి ఉండడం, 

జనసామాన్య పరిచిత వస్తువె ఉండడం, 

. సరళత్వాన్ని కల్లి ఉండడం. ర అ౦0య -]ర౪ల౮ల జాటి [౨ = టాడు 

బిరుదురాజు రామరాజుగారు, ఆర్, వి, యస్. సుందరంగారు తమ తమ 

సిద్దాంత వ్యాసాల్లో జానపద గేయాలకు లక్షణాల్ని వివరిస్తూ విపులంగా 

చర్చించారు. 

కాలా మంది శా స్ర్రజ్ఞులు ఈ జానపద విజ్ఞానాన్ని అంతటిని ముఖ్యంగా 

1. శాబ్దిక కళలు (Verbal arts), 2. శాబ్ది కేతర కళలు (Non-Verbal arts) 

అని రెండు భాగాలుగా విభజించారు. అంటే జానపద సాహిత్యం శాబ్దిక కళా 

but which are -better described as verbal art. Verbal 

art which includes such forms as folk tales, legends, 

myths, proverbs, riddles and poetry has been the 

primary concern of folk lorists from both the humani- 

ties and social sciences since the beginings of folklore 

as a field of study.” 

International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. 5, 

p. 497. 
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విభాగానికి, జానపదుల మిగిలిన అన్ని కళలు శాద్దికేతర. (Non-Verbal) కతా 

విభాగానికి చెందుతాయి.కాని పిషయ ని సౌలభ్యంకోసం జానపద | విజ్ఞానాన్ని ముఖ్యంగా 

మూడు విభాలుగా విభజించవచ్చు. వాక్సంబంధమైన అన్ని _ప్మకియలు కలిపి 

శబ్ద సహిత కళలు లేక వాక్సహిత కళలు (Verbal art5) అనీ, వాక్సంబంధం 

ఏ మాత్రమూ లేని శిల్పం - చ్మితం మొదలయినవి . శబ్ద రహిత కళలు లేక్ర 

వా[గహిత కళలు (Non-Verbal arts) ఆనీ, వా వాక్ళంబంధంతో పాటు చేష్టాను 

రూపమైన కళా రూపాల్ని మి|శ కళలు (Mixed arts) అ అనీ విభజించవచ్చు. 

మరలా ఈ మూటిలో వేరు వేరు విభాగాల [కింద చేరే అంశాల్ని కలిపి వేరు 

వేరు వర్గాలుగా సూజ్మాతిసూక్ష్మంగా వర్గీకరించవచ్చు. బాగ్స్ వర్గీకరణ పద్దతిలో 

ఆర్, వి యస్, సుందరంగారు చూపిన సూమ్మాతి సూక్మాంళ వివరణ పద్ధతి 

గమనించదగింది. 1% 

కథాసహిత గేయాలల్లో వీరగాథా గేయాలు, అద్భుతగాథా గేయాలు, మత 
గాథా గేయాలు, చారితక్షగాథా గేయాలు,  న్రీసంబంధిగాథా గేయాలు, ట్ 
గాథా గేయాలు, [గామదెవత గాథా గేయాలు అనేవిగా చెప్పవచ్చు. 

కథార హిత గేయాల్లో వలపుపాటలు, కన్నీ టిపాటలు, పిల్లల పాటలు, స్త్రీల 

పాటలు, వేడుక పాటలు, శామిక గేయాలు, హాస్యగేయాలు, తా త్త్వీకగేయాలు, 

పారమార్థిక గేయాలు, బాంధవ్య గేయాలు, జోల పాటలు మొదలయినవన్నీ 

జేరుతాయి. 

వచన విభాగాన్ని నీతికథలు, వీరగాథలు, పురాకథలు, పురాకల్పిత 

కథలు, కల్పిత కథలు, జానపద కథలు అనేవిగా విభ న బించవచ్చు. 

పొడుపు కథలను మనిషో జంతువో స్పష్టంగా తెలియని (ప్రాజితో పోలిక 
చెప్పే పొడుపు కథలు, జంతువుతో పోలికచెపే బ్బ పొడుపు కథలు, మనుషులతో 

పోలికచెప్పే పొడుపు కథలు, చెట్లతో పోలికచెప్పే పొడుపు కథలు, ఇతర వస్తువు 
లతో పోలిక చెపే ప్పే పొడుపు కథలు అనే ఖేదాలుగా విభజించవచ్చు. క్ 

14. తెలుగు-కన్న డ జానపద గేయాలు, పు. 16-18. 

15. కాటమరాజు కథలు, పీఠిక. పు, ౪11 
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సామెతలు లేక లోకో కులు అనే వాటిని గూఢ వస్తుమయం, ఊ ఊకచె వెచిత 

పిలసీతం, యిద్ధికుశ లతా నకటోషలం, ఆతోచనాలోచనం మొదలయిన భాగాలుగా 

విభజించవచ్చు. 

a నపదభాష అనే విభాగంలో వ్యక్తుల పేర్లు, [గామాల పెర్షు, మాండలిక 

భాష, చానపద రూప నిష తి, నుడికారం, తిట్లు, ఒటు మొదలయినవి చేరుతాయి. 
న ల C9 

Il. శబర బాతకళలు లేక వాగహాత శళ్లలు 

(Non - Verbalarts) 

ఈ విభాగంలో జానపదుల చేతిపనులు, నాటు వ ద్యాలు, వంటకాలు, శకు 

నాలు, మంత తంతాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, సెగలు, బైరాగి చిట్టాలు, 

నె నై వేద్యాలు, బలులు, సమాధులు, యం కాలు, మందులు, సంతర్పణలు, దాన 

ధర్మాలు, మొక్కుబడులు, ఆటలు, తీర్థాలు, విభూతి, కుంకాలు, నిల్పుకళలు, చిత 

కళలు, నగ-న్మట; దుస్తులు, [పసాధన సామ్మగి, వంట సామ గి, వాస్తు నిర్మాణ 

వస్తుసామ। గి, వ్య వసాయపద్ధతులు, వస్తు వాహనాలు, వేషభూవషణాలు, ముగులు 

మొదలగునవి చేరుతాయి. 

KI. మశ కళలు 

| Mixed Arts | 

మిశకళా విభాగంలో గాత సంగీతం, గేయ సహితనృత్యం, నాటకం, 

యక్షగానం, ఎవిభాగవతం, కోలాటం, భజనలు, పగటి వేషాలు, తోలుచెమ్మ 

పులు, ఎరాచారాలు, పూనకాలు, కా అజ్ఞానాలు ముదలయినవి చేరుతాయి. 
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జానపద విజాన వరీకరణ 
జు ౧ 

..భబనహితే కళలు శబ్బరహిత కళలు మ కళలు 

| | | 

గెలు వసులు | నాటకం 

వచనం చితలేఖనం ఏథి భాగవతం 

పొడుపు కథలు శిల్పం. కోలాటం 

సామెతలు ఆటలు పగటివేషాలు 

జానపద భాష మందులు గార డివిద్యలు 

వస్తువాహనాలు విపవినోదాలు 

వేషభూషణాలు జాతరలు 

ముగ్గులు-మొదలై నవి పూనకాలు మొదలై నవి 

పె వర్గీకరణననుసరించి కోలాటం మీ|శ కళావిభాగానికి చెందుతుంది, 

ఇందులో చేష్టానురూపమైన ఆట ఉంటుంది. ఆ ఆటలో వాాగూపమైన పాటలు 

జోడించబడిఉంటాయి. ఇది ఆట పాటల సమాహార రూపకళ. ఈ కోలాటం జాన 

పద విజ్ఞానానికి కన్పించే లక్షణాల్ని ఎంతవరకు పుణికిపుచ్చుకుందో పరిశీలిద్దాం. 

Ca] 

జానపద గేయాల్లో కోలాటం పాటలు వేడుక వాటల విభాగంలో చేరుతాయి, 

కోలాటం పాటల్లో మతపరమైనవి, రసపరమైనవి, వివిధ సంఘటనలకు సంబం 
ధించినవి, ఇంకా అనేక సాంఘిక విషయాలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. అన్ని 

పాటలు ఆయా విషయాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరణలు ఇస్తున్నాయి. పాటి 

ల్లోని కొన్ని పాఠాంతరాలను పరిశలించినట్టయితే అనేకమైన పదబంధాలు, పదాలు 
పౌతవఐాత స్థానంలో చోటుచేసుకున్న ట్టు కన్పిస్తుంది. దీనికి కారణం పాడేవారి అభి 
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రుచులు మారడమే. ఉదాహరణకు గుండ శమ్మ పాటలో చెల నరసింహదాసు 

“అహా యిందాపయిం[ దులు పళ టంలో సినువీలవ యిస్టంలేదని యెల్లినావా' '1అని 

పాడితే, జ ట్ "మ్మి శెట్టి వెంకటేశ ఉర్లు ' 'ఇం్యదాప యిం దులు యిస్టముతొ పొగడంగ 

యిస్టములేదని యొల్లినావా “అసి పాడాడు. 'పట్నంలో నిను విలవ' అనే పదబంధానికి 

బదులు 'యిస్టముతొ పొగడంగ' అని పాఠాంతరం కన్నిస్తుంది. ““కలువరాయ 

ఉదయ వన్నెల**16 అనే మరొక పాటలో నరసింహదాను ' “సరసి సిజాచ్చ నిన్ను 
జూడ-మనసు గల్లెరా మోహన్” అని పొడి త్ర చెప్పాల చెన న్నయ్య '““సరసిజాచ్చ 

సిన్ని కిష్నా - మమ్ము బి వోవరా కిష్మా' అనీ, కొండం చెంక టనర్సయ్య “సర సిజాచ్చ 

సిన్ని కిష్ప్నా-కరున బోవరా' అనీ పాడారు. ఇందులో “మనసు గల్లెరా' అనే పద 

బంధానికి బదులు “మమ్ము బోవరా' అనీ, “కరున బోవరా అనీ పాఠాంతరాలు 

కన్పిస్తున్నాయి. “కోలు కోలన్న కోలు కోలో నాసామి"! అనే వేరొక పాటలో 

నరసింహదాసు “కరమంచి కరబాయి నీళ్లో నాసామి - కడవనిండాబెయ్యబోతే” 

అని పాడితె, నెమలి రామలింగారెడ్డి “కామంచి కడబాయి నీళ్లో నాసామి - కడవ 
నిండా ముంచుకొని' అనీ, చెప్పాల చెన్నయ్య “కానొచ్చె కవబాయి నీళ్లో నాసామి- 

కడవనిండా ముంచుకోని' అనీ పాడారు. ఇందులో “కరమంచి' అనే పదానికి బదు 

లుగా “కామంచి', 'కానొబ్బె' అనే పదాలూ; “'పొయ్యబోతే' అనే పదానికి బదులు 

“ముంచుకోని అనే వదం పాఠాంతరాలుగా కన్పిస్తున్నాయి. 

ఓక తరం నుంచి మరొక తరానికి, ఒక పాంతం నుంచి మరిెక పొంతా 

నికి తరలి పళ్ళుతూ ఉండే ఏటన్ని టికి కర ఎవరో తెలియదు. కొందరు ఈ 

పాటలు పాడుతూ పాటల చివర వారే కర్తలన్నబ్లు వారి పేర్లు పెట్టుకుంటారు. 

ఉదాహరణకు జూపల్లి పొక్టాయ్య పాడిన “ఏమిర కిట్నా*20 అనే పాటలోని 

“కలికిర యినగదవ-కర్నా టి అచ్చుమయ్యా 

అనంత మెలుకులతొ వేయించినవాడు 
కులుకుల కోలన్నా సెసె' 



అనే చరణాలలో కర్నాటి లక్ష్మయ్య అనే పేరు కన్పిస్తుంది. చెల నరసింహ 

దాసు పాడిన “వోలలాడిరి సకులు”2* అనే పాటలోని 'హైదాబాచు దాటి 

సికిం్యదాబాదు సూటి, కోలాలాకు మేటీ కోటయ్య పంతులు సూటీ అనే చరణాల్లో 

కోటయ్య అనే పేరు కన్పిస్తుంది. ఈయన ముడిమాల కోటయ్య అనే పేరు 

బడ్డ కోలాటం జట్టు నాయకుడనీ, (పాచీనుడనీ, నేటి జట్టు నాయకులు చెప్తున్నారు. 

'“కోలూకోలే ఆ కోలన్నా కోలే” 22అనే మరొక పాటలో ముద్దురంగ య్యా మోహనా 

రంగయ్యా ఆనే చరణంలో రంగయ్య పేరు కన్పిస్తుంది. “సెల్లివి స్రీవై''23 

అనే పాటలో “నీ మీద [బెమసేత -కొంచ మెంకటనర్సయ్య కయి రాసెను 

సెల్లెలా' ఆనీ, “ఆందుడ రాపయ్య పోట్ట బూదెయ్య”** ఆనే పాటలో “నీదు 

కోర్కెదీర్చనేమో -కొండ మెంకట నర్సయ్యగారు కయిజేసినారు నాయనా' అనీ, 

“మందయ్యానో వో మందయ్యానా”2 అనే పాటలో 'బామరొ యినగదవె - 

కొండమెంకట నర్సయ్యా-కయీ _ జేసీనాజటూ గదవే-కలికీనందానా సైసై' అనీ 
కొండంవెంకటనర్సయ్య పేరు కన్పిస్తుంది. అయితే పె రెండు పాటలు వేంకట 

నర్సయ్య ఒక్క డు పాడితే, “మందయ్యాన' అనే పాటను నెమలి రామలింగారెడ్డి, 

కొండం వెంకట నర్సయ్య, బౌమ్మి శెట్టి వెంక టేశర్లు అనే ముగ్గురు జట్టు 

నాయకులు పాడారు. అముతే ఒకే పాటను పది మందినుంచి సేకరిస్తే ఆ పాటలో 

చిపర పది మంది పేర్లు కన్చించవచ్చు. లేదా కొందరి పేర్చు మా[తమే కన్పించ 
వచ్చు. అసలు ఏ పేరూ కన్చించకపోవచ్చు. అయితే పాటలో చివర పెరు 

కన్పించిన ఏరు ఈ పాటలకు కర్రలు కాకపోవచ్చు. ఈ పాటలను ఎవరు 

రచించారో, ఏ (పాంతం నుంచి వచ్చాయి, ఎంత కాలం నుంచి ఉన్నవో ఏరవరికి 

తెలియకపోవచ్చు. 

ఇ శ్ర ఆటలో కులుకుల కోలాటం, కు ప్పెక సి లాటం, గోల్కొండ చై 

క్రీ న్ గుం తు జో ఇం న్ శ షి / శే sh wee hen 

తాలం, జరా వ లలాటం, మురళ ౨ఎలాటం, దసరా క లాటం, నొటు 

91, అను, పా. 8]. 

22. అను., పా. 41. 

2కి. అను., పా. 53. 

౨&, అను, పా. 12, 

9౨5, అను., పా. 57. 
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కోలాటం, చీలక్మర కోలాటం మొదలయిన రకొలు వలశాయి వీటన్నిటికీ కర్త 

లెవరో ఎవరికీ తెలియదు. అంతేకాదు. ఈ ఆటలో కన్సించే కొత్త కొత్త 

_గతులకు, రీతులకు, కోలాటం దెబ్బలకు, వలయాలుగా ఏర్పడే పద్ధతులకు ఎవరు 

కర్తలో ఎరుగరాదు. పరంపరగా ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి ఇవి సంక 
మింపజేస్తూ, పాతను కొంత విడనాడుతూ, కొత్తను కొంత సంతరించుకుంటూ 

పాత కొత్తల మేలు కలయికగా ఈ కళ వెలుగొందుతుంది 

శి. రచనా కాలం తెలియక పోవడం : 

కోలాటం పాటలు ఏవోకొన్ని వ్యరి పరమైెనవో లేదా స్థానిక సంఘటనల 

పరమైనవో తప్ప తక్కినవన్న్ ఫలానా కొలానికి చెందినవని చెప్పలేం. ఉదాహర 

ణకు నాగార్జున సాగర్ (పాజెక్టును గురించిన “నందికొండావచ్చెనురో''26 అనే 

పాటకు కాలాన్ని ఊహించవచ్చు. కాని “గుండ్తకమ్మనదిని”?” గురించిన 
పాటకు కాలనిర్ణయం చేయలేము. దాదాపు అన్ని పాటలకు ఇంతే. వీటికి కర్త 

లేడు కాబట్టీ ఆధిక చరణాలున్నప్పటికీ వీటిలో కాలం గురించిన (ప్రస్తావన 
_ కన్పించదు కాబట్టి కాల నిర్ణయం చేయలేము. - 

అంటే ఆట ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎట్లు పుట్టిందో తెలియదు, క రలేడు 
6౫ యి అనీ 

కొబట్టి కాలం తెలియదు. 

తి. అపయత్న రచన : 

కోలాటం పాటలు జానపదగేయాలు కాబట్టి ఇవి కూడా ఆకురచనలో 

వెలసినవే. ఆశువంపే వేగం. ఆలోచించకుండా చెప్పే కవిత్వాన్ని ఆశుక నిత్యం 
_ అంటారు, ఆటువంటి ఆ|పయత్న సృష్టియే ఈ కోలాటం పాటలు గూడ. 

లయకోసం పదాలు విరిచి తగ్గించడం, పొట్టివానిని దీర్హాలు చేయడం కన్పిస్తుంది. 

బాగుంది, బాగులేదనే ఆలోచన ఈ సృష్టిలో కనుపించదు. | 
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ఆట మాతం కొంచెం [పయత్న పూర్వకంగానే తయార వుతుంది. 

"ఎందుచేతనంటే ఎంతో శిక్షణమీద వచ్చేది కోలాటం. అటువంటిది ఒక కోపు 

సృష్టించా చాలంటే కొంచెం పయాసతో కూడినపని. ఆనుభవంగల జట్టు నాయకుడు 

కొంచెం సులువుగానే, కొద్ది (పయత్నంతోటే క్రోప్పు సృష్టిస్తాడు. 

మొతం మీద అ|పయత్నరచన అనే జానపన విజ్ఞాన లక్షణం ఇచ్చట 

సరిపోతుంది, 

4. అన్నుశుత [ప్రచార లక్షణం : 

కోలాటం పాటలకు |ప్రాయికంగా (గంథరూపం లేదు. వ్యాగూపమే 
(పచురం. సామాన్యంగా కోలాటం పాటలను ఒక జట్టు నాయకుని ఆధీనంలో 

ఆటతోపాటు నేర్చుకుంటారు. చాలమంది ఏనికిడిపల్ట, అవిచ్చిన్న మెన మననంవల్ల 

ఆయా పాటలను కంఠోపాఠం చెసారు. ఏరు మరే చోటయినా పాడినా లేదా 

వీరిలో మరెవరైనా జట్టు నాయకులుగా తయారయినా వీరి ద్వారా మరొకరు 

నేర్చుకున్న ప్పుడు అవి పచారాన్ని పొందిన ట్రై, ఇతర జానపద గేయాలన్నింటి 

వలె కాక కోలాటం పాటలకు (ప్రచారం ఎక్కు_వగా జరిగే అవకాశం ఉంది 

పనిగట్టుకొని 5 కోలాటం నేర్చుకుంటారు కాబట్టి, నేర్చుకునే జట్టులో చాలా మంది 

ఉంటారు కాబట్టి ఒక్ సారిగా ఏరంతా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ నేర్చిన 

వారిలో కొందరు జట్టునాయకులయిలే, ఏరు మరొక జట్టుకు కోలాటం నేర్చితే 

అపుడు పాటల ప్రచారం విస్తృత స నాయిలో జరిగినర్చై. ఇట్లాగే ఇవి పరంపరగా 

"వ్యా ప్తి చెందుతాయి. ఆటలో లయతో కలిపి పాడే పాటలు నేర్చడానికి ఉత్సా 

హంగా కూడా ఉంటాయి, 

కోలాటం కూడా చూచి నేర్చుతున్న ఆపే, పాటలు మౌఖికంగా _పసా 

రాన్ని పొందితే, ఆట అభ్యాసం వల్ల |పచారాన్ని పొందుతుంది. ఒక జట్టు 

నాయకుని ఆదీనంలో కొంత. శిక్షణ పొందిన తర్వాత మ్మాతమె ఆట పూరిగా 

వస్తుంది. ఒక జట్టు నాయకుని వద్ద నెర్చిన జట్టులోని ఆట గాళ్ళలో కొందరు 

తాము జట్టు నాయకులై తాము చెర్చిన దానిని మరికొందరకు శిక్షణ ఇవ్వడంవల్ల 
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ఇట్టా కోలాటం పాటలు మౌఖిక (పసార ంవల్ల , ఆ అభాాస (పసారం 
ర్ © 

"వల్ల విస్తృత (ప్రచారం పొందుతూ జానపద విజ్ఞాన లక్షణమెన అన్నుళుత 
థె" షః 

(పచార లక్షణాన్ని నూటికి నూరుపాళ్ళు కలిగి ఉన్నాయి. 

వ్, పొఠాంతరాలు కల్లి ఉండడం : 

పాటలకు విసృత (ప్రచారం లభించడంవల్ల పాటలో ఒక పదాసికి బదులు 

మరొక పదం, ఒక చరణానికి బదులు మరొక చరణం లేదా ఒక చరణంలో 

కొన్ని పదాలకు బదులు వేరే పదాలు రావడం కన్పిస్తుంది. పాటలు ఎంత 

. ఎక్కువగా |పచారాన్ని పొందితే ఆంత ఎక్కువగా పాఠాంతరాలు తయారవు 

తాయి. ఒక జట్లు నాయకుడు శిక్షణ ఇచ్చేటప్పుడు జట్టులో ఆందరూ ఒకేసారి 

కి ఆయా ఆటగాళ్ళు సాంస్కృతిక నేపథ్యం, [గహణళ ర్తి కి 

ఉచ్చారణ వే కిష్టం ఇతా 

ర్త ఓ 
a 

హో 

ర్న ల ర్ 

ద్యంశాల ననుసరింబీ, నూతన పదాలను చొప్పించ 

డంలోగల మోజువల్లనూ పాఠాంతరాలు కోకొల్లలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ ఆట 

గాళ్ళలో కొందరు జట్టు నాయకులై వేరే మరికొందరికి కోలాటం నర్చినపుడు 

వీరివద్ద నేర్చుకున్న వారిలో (ప్రచారం బై పొందే పాటల్లో పదాలు, పదబంధాలు, 

పాదాలకు పాదాలు మారిపోవచ్చు. “సింతమాను సిలకలార గవర మేటిగ్గెను 

లార'28 ఆనే పాటలో “గవర మేటి గ్లేనులారి అనే పదానికి బదుల్ను“జవర మేటి 

జొనలారి అనే పదాలు పాఠాంతరాలుగా కన్పిస్తాయి. “కోలుకోలన్న కోలు 

కోలో నాసామి”2** అనే పాటలో “కరమంచి కడబాయి నీళ్ళో నాసామి-కడవ 

నిండాటెయ్యబో తే' అనే దానికి బదులుగా “కామంచి కడబాయి సీళ్ళోనాసామి- 

'కడవనిండా ముంచుకోని” ఆనే చరణం, 'కానొచ్చె కడబాయి నీకో నాసామి- 

“కడవనిండా ముంచుకోని' ఆనే చరణం పాఠాంతరాలుగా కన్చిసాయి. ఇటువంటి 

.పాఠాంతరాలు దాదాపు అన్ని పాటల్లో కన్పిస్తాయి. 

ఆటకు గూడా విస్తృత (పచారం ఉంది, దీనివల్ల ఒక [పాంతంలో 

ఒక కోపులో ఒక్కా పుల్లతో గొడితే, మరొక (వె ంతం రెండు పుల్లలతో 

గొడతారు. ఒక్కొక్క పాంతంలో ఓక కోపులో రెండుపుల్లలు గలిపి కొడితే 
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యి వేరొక (పాంతంలో ఆదే కోపులో పుల్లలను విడివిడిగా కొడతారు, అశు కోపులో 

వలయాలు చే సేపద్ధతిలో మార్పు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు చదరంగం కోపులో 

కొన్ని పాంతాల్లో నాల్లు వరుసలుగా నిలబెడతారు. కొన్ని | పాంకాల్లో నాలు 

వలయాలుగా ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక్రు గరిడి ఏర్పాటు చేయడంలోను, దట్టి 

కట్టడంలోను, గతులు మారేటప్పుడు అభినయంలోను, పుల్లలు కొపిబప్పుడు 

అభినయంలోను, అలంకరణలోను, ఎత్తుగడ - ము క్రాయింపులల్ ను (పాంతానికి 

ప్రాంతానికి తేడాలుంటాయి, ఇవన్ని రూపాంతరాలుగా పరిగణించవచ్చు. కొందరు 

ఒక కోపును చూసి గతిలో ఏదో కొంత మార్పుతో మరొక కోపును సృష్టించడం 

ఆలంకరణలో అదనపు మార్పులు చేయడం మొదలయినవన్నీ అదనంగా 

కన్పిస్తాయి. ఇంకా కోపుల్లో అభినయాలు మార్చడం, కొత్త అభినయాలు సృష్టిం 

"చడం, సంఘంలో ఉండె వస్తువులకు తగిన భావం ప వచ్చేట్టు అభినయిస్తూ ఆయా 

వస్తువుల పేర్లు క్రోప్ప లకు పెట్టడం, ప పురాణ పురుమల పేరు క కోపులకు "ఇ పెట్టడం మొద 

లయినవికన్చిస్తాయి. చిన్న కత్తెర కోపు, పెద్ద కత్తెర 8 కోపు పు, చిన్న చెలియకోపు, 

పెద్ద చెలియ కోపు, జడకోపు, చెలియ జడకోపు, ఉయ్యాల కోపు, జంజెం కోపు, 

కృష్ణ క పు, కంస కోపు మొద దలయినవన్నీ ఇట్టా వెలసి నకి, 

ఇట్లు కోలాటం పొట, ఆట విస్తృత ప్రచారం పొందడంవల్ల పాఠాంతరాలు, 

రూపొంతరాలు అనే జానపద విజ్ఞాన లక్షణాన్ని పూర్తిగా తల్లి ఉన్నాయి. 

6. నియమిత స్వరూపం లేకపోవడం : 

శిష్ట సాహిత్యానికి కర్త ఉంటాడు. కాబట్టి అదొక నియమిత స్వరూపం 

కల్లి ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గించడానికి, పెంచడానికి ఏలుండదు. కొని జానపద 

గేయాలు అవిజ్ఞాత క ర్భృత్యంలో వెలువడుతాయి, ఈ పాటలు విస్తృత (ప్రచారాన్ని 

పొంచనపుడు పాఠాంతరాలు, అధిక చరణాలు కోకొల్లలుగా చేరుతాయి. ఒక 

పాటలో ఓక పౌంతంలో పది చరణాలేఉంగే వేరొక 'హాంతంలో అంతకంటే 

ఎక్కువ చరణాలు ఉండవచ్చు. లేదా ఉన్న చర ణాల్లో కొన్ని తగ్గవచ్చు. ఇది 

అసలు స్వరూపం అసి చే తేల్చి చెప్పలేము, ఉదాహరణకు “కోలు కో లన్న 

ద 

కొలు తి దో నా ney సో రై ఆ మ్మ లిద్దరు మంచి జోదోా”౨0, “నికార నంనా నాటిసీమలో 

శీ0. అను పా. శిరి, 
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నెలకొన్న సితిని. యుష్పులపాటి సిన్నది”! అనే పాటల్లో రూపాంతరాలు, 

పాఠాంతరాలు, ఆధిక చరణాలు కోకొల్లలుగా కన్పిస్తాయి. ఒక్కౌాక్క పాటలో 

పాతను విడనాడి కొత్తను చేర్చవచ్చు. అప్పుడది పాత కొత్తల మేలు కలయిక గొ 

తయారవవచ్చు. కాబట్టి పాటల్లో ఏది నియమిత స్వరూపమో లేక ఏది పరిణత 

స్వరూపమో చెప్పడానికి ఏలుపడదు. 

ఆటలోగూడ కొందరికి ఏడెమిది కోపులు వస్తే, మరి కొందరికి పది 

పన్నెండు కోప్రలు వస్తాయి, మరికొందరికి అంతకంకె ఎక్కువ కోపులు వస్తాయి. 

చౌల నరసింహదాసు అనే జట్టు నాయకునకు ముప్పై కోపులు వస్తాయి. ఒకరు. 

భారత కోలాటమనీ, మరొకరు గుజరాతు కోలాటమనీ, ఇంకొకరు గోలొ,ండ 

కోలాటమనీ, వేరొకరు బజారు కోలాటమనీ, ఇంకా కొందరు కులుకుల కోలాట 

మనీ చెపారు. వీటిలో ఫలానా కోలాటంలో ఫలానా కోపులు ఉండాలనే సిర్జారణ 

లేదు, ఒక కోలాటంలో ఒకచోట కొన్ని కోపులు ఉంటే, వేరొకచోట మరికొన్ని 

కోపులు అదనంగా ఉండొచ్చు. ఒక కోలాటంలో ఒక (పాంతంలో ఓక పుల్లతో 

కొడితే అదే కోలాటంలో మరొక (పాంతంలో రెండు పుల్లలతో కొట్టవచ్చు. ఇంకా 

ఆటగాళ్ళ ఆలంకరణలోను, కర్రలు కొట్టడంలోను, క|ర్రలు-గరిడీ అలంకరణ 

ల్లోను, ఆభినయాల్ల్ ను, జట్టు నాయకుని ఆలంకర ణఐ-అభినయాల్లోను (పాంళా 

నికి (పాంతానికి తేడా ఉంటుంది. విస్తృత [ప్రచారం పొందడం వల్లా, ఎవరి అధి 

రుచి కొద్దీ వారు కొత్త పద్దతులు (ప్రవేశ పెట్టడం వల్లా, ఇది దేశీయ మైంది కాబట్టి, 

ఈ కోలాటానికి నియమిత స్వరూపం గాని, పరిణత సంరూపం గాని లేదు అనే 
వ 

జానపద విజ్ఞాన లక్షణం నూటికి నూరుపాళ్ళు తగి ఉంది, 

7, నిత్య నూతనత్వొాన్ని కల్లి ఉండటం : 

కోలాటం పాటలు ఓక (పొంతం నుంచి వేరొక (పాంతాసికి శీ ఘగతిని 

(ప్రచారం పొందే లక్షణం కలవి కాబద్ధి కిఇటో హాఠాంకరాలు, అధిక పాఠాలు 

కోకొల్లలుగా చేరుతాయి. అందువల్ల పాతను వదలడం, కొత్తను చేర్చుడం అనేది 

ఆయా (పజల మత పరంగా, కులాల పరంగా, వర్గ సరంగా, విశ్వాసాల 

పరంగా, ఆచార సరంగా, భావ పరంగా, అభిరుచుల కనుగుణంగాను జరుగు 

లి. అను, పా. 114, 
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తుంది. కళాభిలాషులై న ఆటగాళ్ళు తమకు అనుగుణంగా మలచుకొంటూ, కొత్త 
దనాన్ని సం|కమింవ జేస్తుంటారు, కొబట్టి ఈ పాటలు నిత్య నూతనాలు, 

ఆటలో గూడా తమకు అభిరుచి గల్పవీ, అనుగుణమైనవీ, అనుకూలమైనవీ. 

అయిన కొత్త పద్దతులను _పవేళశ "పెడుతుంటారు. కులుకుల కోలాటంలో క[రలు 

తగిలీ తగలనట్లు కొడతారు, ఒక్కొక్కసారి శబ్దం కూడా వినిపించనంత ' 

నెమ్మదిగా కొడతారు, మద్దెల, హార్మోనియం మొదలైన వాద్యాల శబ్దమే విని 

పిస్తుంది. కాని భారత కోలాటంలో కానీ, తదితర కోలాటాల్లో కానీ కరలు 

పెద్ద శోబ్దాన్ని స్తాయి. వాద్యాల్లో మద్దెల, హార్మోనియం, తాళాలు ఎక్కువగా 

కన్నిస్తా యి. తప్పెట, ఫూట్ వంటి వాద్యాలు మైక్ మొదలయినవి ఆదనంగా 

కన్పిస్తున్నాయి. తాళాలు అక్కడక్కాడ కన్పించడం లేదు. పూర్ణ కాలంలో 

గరిడికి వెలుతురు కోసం కాగడాలు వాడేవారు. ఇప్పుడు "పె టోమాక్స్ లెట్లు, 

కొన్నిచోట్ల విద్యుద్దీపాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గరిడీ అలంకరణకు పూర్వ 

కాలంలో రంగు కాగితాల దండలో లేక పూలదండలో క ర్లైవారు, (పస్తుతం 

గరిడీ అలంకరణకు రంగులతో కూడిన విద్యుద్దీపాలు కూడా వాడుతున్నారు. 

ఆటగాళ్ళ అలంకరణలో పూర్వం శిగకు ముడి, ముడిపె పూలు, మెడలో కంటె, 
చేతులకు మురుగులు, దట్టిలు కట్టడం కన్పించేవి. కాని (పస్తుతం అవన్నీ కను 

మరుగె నాయి. నేటి నాగరక [ప్రపంచంలో చొక్కాలకు బదులు రంగు రంగుల 

బనియన్షు వాడుతునా న్నారు. చేతి రుమాలలు వాడుతున్నారు. ఇట్లా ఆటలోను ప్రతి. 

చిన్న పి షయంలో మార్పులు జరుగుతూ, పాతను విడుస్తూ, కొత్తను చేరుస్తూ 

ఉంటారు. కాబట్టి నిత్య నూతనత్వం అనే జానపద విజ్ఞాన లక్షణం కోలాటంలో. 

కన్పిస్తుంది. 

8. పునరావృత్తి కల్గి ఉండడం : 

జానపద గేయాల్లోని అన్ని రకాల గేయాలకు వలె కోలాటం పాటల్లో 
కూడ పునరావృత్తి కన్పిస్తుంది. ఈ పునరావృత్తి పల్లవితో తుల్యమైన చరణాలు. 

ఈ పునరావృత్తి ఆనేది ఒక పదం కావచ్చు, లేదా ఒక చరణం కావచ్చు. ఒక 

ఉచ్చారణ భాగం పునరావృత్తి పొందుతుంది. ఉదాహరణక్త్షు- 
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“జ్య ద్రమూమ సందమామా సందమామా రాజు 

సంది చెలిపే గేనులెవరే సందమామా రాజూ?2 

ఆనే పాటలో (పతి పాదం చివర 'సందమామా రాజూ” అనే పదం పునరావృత్తి త్రీ 

అఆపృతుంది, ఆర్చి “*దోలు కోలన్న కోలు కోలో నాసామి-- కొమ్మ లిద్దరు మంచి 

జోడూ”, “కోలూ కోలన కోలూ కోలే - కోలూ --- కోలు కోలనా కోలూ 

కోలే”, 34 “తందానా తందాన తందాన తందనానా”, 35 “నందికొండా వచ్చెను 

రోరన్నా రైతన్నా - సీ కట్టమంతా తీరును రోరన్నా కూలన్నా ”35 మొదల 

యిన చరణాల వునరావృ శ్రిలో కన్సిసాయి. ఈ పు నరావృ త్తి పదం గాసి, 

చరణంగాని పాటలోని మొదటి చరణం నుంచే ఉండాలనిగాని, - మొదటి. చర ణం 

లోనిదే అయి ఉంటుందనిగాని నియమం లేదు. - ఉదాహరణకు “నమ్మి వచ్చితి 

నయ్య నాపాలి దయివమో .రమ్మని పిలవరా |బెమ్మ బూ యూర (బెమ్మము”3? 

అనే పాటలో 'బెమ్మమో యూరో (బెమ్మము. అనే పదమూ, “ఎయ్యార కోలాటం 

యీ అయ్యల పోరాటం-నియ్యతు లేదని తెలిసిందే కద నీతుల కోలాటం సెసె "98 

అనే పాటలో “కోలాటం సెసె' అనే పదమూ పాట మధ్యలో పునరావృ త్తిగా 

కన్పిస్తాయి. అరి “అనంత రంగం శ్రీవె కుంటంి?కి అనే పాటలో “ఏమిర 

నరుడా జాగము "సేసెవు = నవ్వులు గాదిది రాంభజనా' అనే చరణమూ, “థ్రీ 

యెంకటేశ్వరుని సిరిమల్లె తోటలో” అనే పాటలో. “ఆత్మగురుడా మనకు 

ఏ5. అను., పా. 100. 
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ఆందెవ్యరున్నారు పరమాత్ము _నేలుకుందామా” అనే చరణమూ పాట 

మధ్యలో పునరావృ త్తిలో కన్పిసాయి. ఈ పునరావృత్తి పాటలో దాహ్యంగాను 

(external refrain) ఉండొచ్చు, లెదా ఆంతరంగాను (internal refrain) 

ఉండొచ్చు, లేదా మ్మిశంగాను (Mixed refrain) ఉండొచ్చు *! 

కోలాటం ఆట దెబ్బలకు పాబలోని కుదింపు చరణాలలో లేదా దీర్చ చరణా 

లలో ఉండే వ్యత్యాసాన్ని తొలగించి ఆటగతి తప్పకుండా ఆట్మక మాన్ని కాపాడు 

తుంచి. ఒక పాటలో ఒక పునరావృ త్రికంటే ఎక్కువకూడా ఉండవచ్చు. 

కోలాటం కోపుల్లో పునరావృత్తి వంటిదే ఉసెత్తు ఉంటుంది, ఈ ఉసెత్తు 

(పతికోపులోను, అన్ని కోలాటాల్లోను ఉంటుంది. పాట ఎత్తుకునేటప్పుడు ఆటలోని 

అభినయం, గతులు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఉండి ఉసెత్తులో వేగం పెరుగుతుంది. 

ఈ ఊసెత్తు కోపులో చివర మ్మాతమే ఉంటుంది. ఉసెత్తువేసిన తర్వాత ఆట ఆపి 

వేసారు. (పతి కోపుకీ ఉసెత్తు చివరిదన్న మాట. 

9. జనసామాన్య పరిచిత వస్తుచె ఉండడం : 

కోలాటం పాటల్లోని “బలిరే కమ్మంపాడు, * 42 “*బలిరే టంగుటూరు”, 4 

“ఆహా నిండీ పారీశీవి,”** “నందికొండా వచ్చెనురో,”*5్ ోదుగ్గి కాపూ 

రస్తుడు'*5 మొదలయిన స్థలవిషయాలు తెల్చే పాటలూ; “ఏయోన గురిసె 

అని శ్రా 

41. తెలుగు కన్నడ జానపదగేయాలు, పు. 6 
42. అను, పా. 62. 

48. అను., పా. 839, 

44. అను., పా. 17. 

45, అను, పా. 65. 

46. అను, పా. ఢీల్లి. 
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నయో”*/, “ఆ స్తమించె గాంది దేముడు, ”*68 “ఆం|దుడ రావయ్య పోట్ల 

బూదెయ్యా,”4? “సామిరార పొట్టి శీరామ”*9 మొదలయిన హఠాత్సంఘటనలు 

తెల్ప్చేపాటలూ; “సుబ్బదాసునిగాంచుమురో ,”* 1 “దెదగటముూ కాంతయ్యగారి 

కయి త్తమేసండీ*”2 మొదలయిన వ్యక్తులకు సంబంధించిన పాటలూ; “దుగ్గి 

కాపూరసుడు,”53 “ఢ్రీగిరిపాటీలోన”5* మొదలయిన స్థానిక గామ దేవతలకు 

సంబంధించిన పాటలూ; “గొల్ల వారిమమ్మా,”55 “యోగిరా సైయ్యోగిరా” 56 మొద 

లయిన కులాలను తెలిపే పాటలు ఇంకా తినుబండారాలు, వాడుకవస్తువులు, 

శృంగార విషయాలు, చెట్టు - చేమలు. ఆచార - వ్యవహారాలు, కట్టుబొట్టు మొద. 

లయినవన్నీ చోటు చేసుకున్నాయి. 

కోలాటంలోని కోపులకు ఉయ్యాల, జంజెం, జడ, కత్తెర, 'పొడమళలై, 

బజారు, చదరంగం, రాంబాణం మొదలయిన షేర్లు కన్పిస్తాయి. కోలా టానికి - 

వాడే క|రలు, అలంకరణ సామ్మగి మొదలయిన వాటిలో పరిచితాలై న పేర్దు 

కని ఎసాయి . 

10. కకం కల్లి ఉండడం : 

కోలాటం పాటలు అనుకరించడానికి చాలా సరళంగా ఉంటాయి, అందుకు 

పనషకులు చాలా కరిస్తాయ . జన సామాన్య పరిచిత విషయా లవడం 

47. అను,, పా. 26. 

45. అను, పా. 9. 

49. అను, పా. 12, 

50. అను, పా. 121. 

51. అను,, పా. 124. 

52, _ అను., పా. 64, 

రల, అను., పా. 62 

54. అను, పా. 116. 

రర అను., పా, 44, 

56. అను, పా. లిళ్. 



90 పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

మరొక కొరణం, (పాంతీయత, జాతీయతలే కాకుండా పరిచిత వస్తువు కావడం 

వల్ల అనుసరణ యోగ్యంగా ఉంటుంది. అంటే సరళత్వం దీని కుపకరిస్తుంది, 
అందువల్ల విస్తృత ప్రచారాన్ని పొందుతుంది. 

రా అలాటి 

“ ఆట చూడడానికి చాలా సులువుగా కన్పించినప్పటికీ ఆవాలంటే శిక్షణ 

అవసరం, అయితే ఆటలో చాలా సరళత గోచరిస్తుంది, 

ఇట్లు జనపద విజ్ఞానంలో కన్పించే లక్షణాలన్నీ జానపద విజ్ఞానంలో 

మ్మిశకళా (Mixed Arts) విభాగానికి చెందిన కోలాటానికి సమ్మ సరిపోతాయి, 

జానపద విజ్ఞానంలోని ఏ అంశళానికైనా దాని అభివృద్ధి దాని లక్షణాలన్నిటి.పెనా 

ఆధారపడి ఉంటుంది, అబ్బ కోలాటం (ప్రచారం, అభివృద్ధి కూడా దాని లక్షణా 

లన్నిటి పెనా ఆధారపడి ఉంటుంది. * 



అధ్యాయం 



పల్నాటిసీవు నైసర్గిక స్థితి 

(పక త పరిశోధనకు పల్నాటిసీమ వ్యవహారంలో (పచలితంగా 

ఉంటున్న క కోలాటం-పాటలు మూలాధారం కొబట్టి ఆ సీమ నైసర్గిక పరిస్థితిని 

స్థూలంగా పర్యాలోచించడం అవసర మయింది. ఆంధ పదెళ్, గుంటూరు 

జిల్లాలోని నేటి గురజాల, మాచర్ల తాలూకాల్లో చేరిన భూభాగం చరిత (ప్రసిద్ధి 

చెందిన పల్నాటిసీమ. 

(పాచిన శాలంలో పల్నా టెసీమక హద్దులు ఇటా ఉనాయి 
(a) వ 

త్ 
నం. నాగది 

లా క దా క్యా »] ఇర్మైకొంత యెల్ల (పారంభంబుల్ 

అని కన్చిసాాయి. ఇచ్చట నల్దగొండ అంటే కారంపూడి, మేళ్ళవాగుల 
అలాన్ 

న న ను గూరి? పలాాద వీరచరి। తలో మధ్యన ఉన్నకొండ. ఈ నల్లగొండను గూర్చి పల్నాటి వీరచరి తలో. 

“కురువకు నేతెంచె గురుకౌర్య మమర 
ఎకి) ట్రానొ నలగౌండ యెదురేమిలే 

లేక” 

చూ చా కక 

“వలగొండ శిఖరంబు. నన్నిల్చి చూ 

అని కన్పిస్తున్నాయి. పెన చెప్పిన కురువకు నాయకురాలి కనుమ అనే 

"పేరుళది. ఈ కనుమ గుండా నాగులేరు (ప్రవహిస్తుంది. ఈ కనుమ, నాగులెరు 

రెండును కారెంపూడి- మేళ్ళ్లవాగుల మధ్యన ఉనాయి నాగరికల్లు అంటే (పస్తుత 
3 యం లీ జానీ 

1. [కడ =*గరామము,, ప, 121 శ 

ప పల్నాటి వీర చర్మిత (పాదాలు. 77, 18, 84), పు, 82, 88. 
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నర్సరావుపేట తాలూకాలోని నకరికల్లు. ఇది తూర్చుహద్దుగా చెప్పవచ్చు. ధరణీ 

స్థలి అందే ధరణికోట. ఈధరణికోట పల్నా టికి ఈశాన్యముూలనడఉంది, పద్యంలో 

కోన్సించేనాగులేరు అంటే కా రెంపూడి- మేళ్లవాగుల మధ్యన నాగులేరు పుట్టిన కొండలు 

అని చెప్పవచ్చు. ఈ నాగులేరు, నల్టగొండలను దక్షిణహద్దులు గా చెప్పవచ్చు. పల్లేరు 

అంటే కృష్ణానది అయిఉండాలి. పల్నాటిలోని పల్లెలన్నిటికి అది ఒక్కటే పెద్ద 

ఏరు: కొబట్టి, ఈ (పాంతానికి పశ్చిమో తరాలుగా సుమారు 100 కి, మీ, దాకా 

పారుతుంది కాబట్టి దీన్ని పల్లేరు అని వాడివుండవచ్చు. ఇప్పటికీ పల్నాటిసీమలో 
తొలకరి రోజుల్లో కృష్ణానదికి నిండుగ నీరు రావడాన్ని “ఏరు వచ్చింది" అనీ, 
కృష్ణానదిని రేవులవద్ద దాటడాన్ని “ఏరు దాటడం” అనీ, నిందావాక్యాలు గా “ఏట్లో 

దూకు, ఏట్లో పడు, ఏటికి పోవు” మొదలయిన విధంగా కృష్ణానదికి 'ఏరు' ఆని 
వ్యవహారంలో ఉంది, ఈ కృష్ణానదిని పశ్చిమో త్రరహద్దుగా చెప్పవచ్చు; ఇవన్నీ 

కిడాభిరామక ర్త పేర్కొ. న్న హద్దులు. అప్పటికి ఈ పల్నాటి సమ ఎన్ని గామాల 

పరిమితమో తెలియదు. 

“నీ పక్షైనాటను నూట తొంబదియు నొల్లు 

(గామముల పీడుగానక కాకునూరి 

వెంగనార్యుడు వేద వేదాంగములను 

(బస్తుతికి నెక్కె మాజట [బహ్మయనంగ”3 

అనే పద్యాన్ని బట్టి అప్పకవి కాలానికి పల్నాటిలో నూట తొంబై నాల్లు [గామా 

లున్నట్లు తెలుస్తుంది, 

అంతస్సేమలు ; 

(పొచీన కొలంలో పల్నాటి సీమలో ఆంతస్పీమలుగా బెల్లంకొండ, నాగా 

రునకొండ, తంగెడు సీమలు ఉన్నాయి. 

వఐలం౦ంకెండ : 
డ్యూ 

న్ 

చూ ఒప (వ గ ని అవీ వ భష ర అల టం ఖలిష్టమేన గిరి దుర్షంగా ఉండేది. శ్రి రృష్టదవవాయలు పూర్వ దిగ్విజయ 

య్మాతలో సాధించిన కోటల్లో ఇది ఒకటి, 

జ 9, _అప్పకవీయము, పీఠిక, ప. 82. రొ 
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రాయల శాసనాలల్లో ఒరదాసి ప్రకారం విజయనగరం నుంచి పూర్ణ 

దిగ్విజయ య్మాతికు బయలుదేరి ఉదయగిరి దుర్గం సాధించి, అద్దంకి, వినుకొండ, 

బెల్లంకొండ; నాగార్జునకొండ, తంగెడ, శేతవరం మొదలయిన గిరి- దుర్గాలను 

వశ పరచుకొన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇంకా రాయల గూర్చి- 

“సీ, ఉదయ్యాది వేగ నత్యుద్ధతి సాధించె 

వినుకొండ మాట మ్మాతన హరించె( 

గూటము లెదరంగం గొండ ఏడలిగించె 

బెల్రముకొండ యచ్చెల్ల( జెజిచె . 

దేవరకొండ యుద్భ్భృత్తి భంగము "సిసె 

అషత స ళ కిం గూలె జల్లపల్లె సమ్మగ శ డ్రం గూల్చెం 

గినుకమీజు ననంత గిరి (కిందు పడే సెం 

గంబంబు మెట్టు (గక్కన్వుగదల్చె 

బలసికొయము కాలమట్టుల నడంచు( 

గటకమును నింక ననుచు నుత్క_ల మహిళు( 

డనుదినమ్మును వఅచు నెవ్యనికి నత (డు 

రాజమా[తుండె బ్రుకృష్ణరాయ విభుండు” 

అని ముక్కు. తిమ్మన పారిజాతాపహర ణంలో చెప్పిన పద్యం వల్ల తెలు 

స్తుంది. నేటి స _త్రెనపల్లి తాలూకాలోని ధూళిపాళ్ల, గుండ్రపలి; (కోసూరు, ఉప్పల 

'పాడు మొదలయిన |గామాలు బెల్లంకొండ కీమలో ఉండేవని శాసనాల పల్ణ 

తెలుస్తుంది. 

తంగెడు సీమ : : 

సదాశీవరాయల నాటి కాసనాలవల్ల గుత్తికొండ, వేములగడ్డ, 

'జానపాడు అనేవి ఈ సీమలోని" ముఖ్యమైన (గామాలని తెలుస్తుంది." 

4. తిరుపతి దేవస్థాన శాసన సంపుటములు, శి, పు. 178, 179, 

పారిజాతాపహర ణము. 1-2కి. 

M.E.R. Nos. 269, 277, 281, 841. (1982-' 88) 

M.E.R. 1Y25-’26 No. 8; 878, 876, 87. 
1929-80. No. 52, 58, 59. 

~1 6 Ot * చి జ 
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క. శ. 1600-1660 |పాంతం వాడైన కాకునూరి అప్పకవి తంగెడు సీమ 
ఉనికిని గూర్చి 

“భరత వర్షంబున భరత ఖండంబున 

మంగళోర్విని గర్మమహిత భూమి 

మలయ ప్ంధ్యాచల మధ్యమంబున(గృష్ట 

యామ్యతీరమున (బహ్మాశ మమున 

దండకొటవి నంధాఖిధాన పుణ్య 

దేశమున శ్రీగిరీశాన్యదిశళను గొండ 

వీటి పడమట. దంగెడు విషయమునను....* 

అనీ, ఇంకొ ఎ 

తంగెడ సీమను నిర్ణర 

గంగాసమ నాగ నిమ్నగా పూర్వము నం 

బింగళిపుర దశ్నిణమున 

రంగుగ నెలకొన్న గోపర త్నంబునకున్ ”* 

అనీ పేర్కొన్నాడు. 

నాగార్జున కొండ: 

త త్త రసాయన వై ద్యశాస్తాంల్లో పండితుడె న ఆచార్య నాగారునుడు 
nar. ర య 0 ర 3 జ 

విశ్వవిద్యాలయం సొపించిన పదేశం నాగారునకొండ. క్నషదేవరాయలు జయిం 
స థి | యా (Sx) 

చిన సీమల్లో ఒకటిగా రాయల శాస నాలవల్ల తెలుస్తుంది. 10 ఇది మాచర్హకు 

'పడమర. దిశగా ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఊంది. ఇది అమరావతి తర్వాత 

[పాచీననాంధ బౌద్ద కేతాల్లో (పసిద్ధి చెందింది. ఇచ్చట పరిశోధనలను. జరిపి 

(పాచీన కాలపు (పాక్ఫత శాసనాలను, బౌద్ద శిల్పాలను కనుగొన్నారు. ఇచ్చట 

5. ఆంధ కవి తరంగిణి, సం. 12, పు. 109. 

9. అత్పకవీయము, పీఠిక, వ. తిక, 101. 

10. తిరుపతి దేవస్థాన శాసన సంపుటములు, సం. కి, పు. 178, 179. 
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ఒక పురావస్తు | పదర్శనళాల కూడా ఏర్పాటు చేశారు! ఈ నాగార్జునకొండలోని 

రామడుకె |గామాన్ని మాచర్షలోని చెన్న కేళ వస్తా మికి దానం చేసినట్టు రామడుకె 

[గామంలోని “కన్నడ-తెలుగు భాషా మిశ మంలో ఉన్న ఒకశాస సనంవల్ల 

తెలుస్తుంక 12 మరొక శాసనంవళల్ల ఘంట ధర్మరాయనింగారు నాగార్జునకొండ 

సీమలోని కోల, సుట్టలో కొంత భూమిని ఒక (బాహ్మణునకు (శస, 1519) 

దానం ఇచ్చినట్ల తెలుస్తుంది 13 

అ లాం య అయ ధం ఆడ 2 ! 
అల్లాడు - అరారియుబదాలు _ బెస్టు 

పల్నాడు నే పదానికి పలనాడు, పల్లనాడు, పల్జవబొగ్గ, పల్టవభాగ, 

పల్జవభోగం, పలినాడు, పల్లినాడు, పల్లిదేశము, పల్టిరాష్ట్ర)ము, పల్లెనాడు, పల్లె 

విషయము మొదలయినవి రూహొంతరాలుగా కన్పిస్తున్నాయి. 

_ కులోత్తుంగ గొంకరాజు కొదమగూడలోనిశాసనం, 11 (దోణాదులళాసనం, 1 

దుర్గిశాసనం, 16 మార్కాపురం తాలూకా తిపురాంతకంలోని శాసనం, 1/ దుర్గిలోని 

కాకతి రుదమడేవి శాసనాల్లో 18 కన్పించే 'పల్లినాండు' అనేది; భృగుబండశాసనం'9 
లోని “పల్లినాడు" అనేది; చాగి బేతరాజు మాచర్ల శాసనం") లోని పల్లిదేశము అనేది 

11. పాదీనాం[ధ చార్మితక భూగోళము, పు. 106.. 

12. శ్. 1929 - 30, No. 64. 

18. M.EAR. 1929 - 80, No. 88. 
14. SII. Val. X. No. 119 (శా, గ్ 1069). 

15. SII Vol. X. No. 288. 

16. S.L.I. Vol. X. No. 83834 (కాళ, 1178). 

17. SILI Vol. X. No. 870 (7.x. 1181) 
18. SLI. Vol. X. No. 422 (శాళ . 1191). 

19. MER. 1982 - 88, No. 268 (7.¥. 1040). 
20. SLI. Vol. X. No. 66 (7.¥. 1088). 

PK-7T 
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౨డో విష్ణువర్ధనుని కోనెకి శాసనం (కీ.శ. 669)2] 

క్క 

[పథమకారణములు పల్నాటియకాంగ 

పీరపురుష సంపహారమునకు"”22 లోను, 

“రసికుడు పోవండు పల్నాడు 23 లోను 

“పన్నుగ. జల్నాటి సీమ (పజలందఅకున్ ”£*లోను కన్పించే “పల్నాడు” 

దం; “పలనాటి & పరుల భాగవతంబు”2 లోను, *ీలలింబలినాటను. బాక Es ఆనే 

నాఓనుం విలసిల్లు పలనాటి వీరుల చరిత 26 లోను కన్పించే “పలనాడు” అనే 

పదం; మహావంశ మనే బౌద్ద [గ్రంథంల్ కన్పించే “పల్పవబొగ్గి, “పల్చవభాగ ' 27, 

“పల్లవభోగం ౦'*6 ఆనే పదాలు, ' విపు(కిక్షించెం బలినాటి పీరప్పరుష షీి*29 లోను, 

కాకెమపూడి పట్టణము కాశిగదా పలినాటి వారికిన్*”80 లోను, ““'సలినాటికి 

మాటికిటోవ నేజికిన్''3! లోను కన్పించే “పలినాడు' ఆనే ' వదం; టికి(ట్' 

పల్లెనాటి వీర బాంధవులకు”'32 లోను, ““పల్లెనాటి సీమ పల్రెటూప్ట'*83 లోను, 
C9 

21, ETI Vol, XXXI. No. 12. Paras 15 and 16 off MER, 

1989 - 40 to 1942 - "48. 
చిలి, క్రీడాభిరామం, ప ప. 119. 

ఏల. చాటుపద్య మణిమంజరి, పు. 125. 

24. పెదే, పు. 125. 

25. పల్నాటి వీర చర్మిత | పాదాలు ర్లి, 55 ], పు. 2 

26, (పభావతీ (పద్యుమ్నము. 

27. (పాచీన దక్షిణ భారత చరిత, పు. [19. 

2వ, ఆం ధుల సంక్షిప్త చరిత, పు. 47. 

విరి, క్రడాభిరామం, ప ప. 115. 

80. చాటుపద్య మణిమంజరి, పు. 125. 

లి], పెదే, పు. 125. 

తివి, [కీడాభిరామం, ప. 118. 

తికి. చాటుపద్య మణిమంజరి, పు, 125, 
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“ పల్లైనాటను నూట తొంబదియు నాల్లు "లీ! లోను కన్పించే “పల్లెనాడు' అనె పదం; 

“అచట నచట జనప పెద్దలు పల్రైదేశ మ్ములందు” 35 లో కన్పించే “పల్లెదేశము' 

ఆనే పదం; '“పల్లెనిషయంజున కా మహిమంబు చెల్లె 36 లో కన్పించే “పలై 

విషయము అనే పదం సాహిత్యంలో కన్పిస్తున్నాయి. 

ఇంకా పల్టునాడు, పలునాడు, పాలనాడు మొదలయిన పదాల్ని కూడా 

“పల్నాడు' పదానికి పర్యాయ పదాలుగా కొందరు చూపించారు. వాటికి కొన్ని 

ఆధారాలు చూపి ఈ పదాలే .వల్నాడై నాయని వాదించారు. కాని ఆ ఆధారాలు 

అంగీకార యోగ్యంగా కన్పించవు. పల్టవబొగ్గ, పల్టవభాగ అనే వదాలకువథె 

“పల్టవనాడు" అనేది కూడా కన్పిస్తుంది. 

పద వ్యుతృ తి వం 

“పల్నాడు' పద వ్యుత్సత్తిగి చాల మంది పరామర్శించారు. అందులో 

చిలుకూరి వీరభ|[దరావుగారు, అక్కిరాజు ఉఊమాకాంతంగారు, కుందూరి ఈశ ఇర 

దత్తుగారు ముఖ్యులు. వారి వాదాలు ఇట్లా ఉన్నాయి: 

చిలుకూరి వీరభదరావు గారు :- 

“ఆంధ రాజధానీ నగరమగు ధాన్య కటకమునకు దక్షిణ భాగమున 

జైన, బౌద్ధ, ౩ వమతములు అవలంభించిన పహ్హవాదులు వేనవేలు నివసించుచు 

[కమముగా నాంధులలో కలిసిపోయి యాం[ధ సహ్టావు లనంబడుచుండిరి. ఈ 

యాం పహ్హవులే పల్దవులై రి. ఈ పల్లవులు నివసించు (పదేశమె పల్టవనాడను 

సేరం దిలువబడుచుండెను. ఈ పల్ల వనాడే నేడు పల్నాడని పిలువబడుచు 

గుంటూరు మండలములో నున్నవి”! అన్న చిల్యూ-రి వారి వాదాన్ని కుందూరి 

ఈశ్వరదళత్తు గారు ఎత్తి చూపారు. 
\ 

94. అస్పకవీయం, పీఠిక, ప. 82. 
తర్. కిడాభిరామం, ప. 122. 

86. పెదే, ప. 128. 
87, |పాచీనాంధ చారిత్రక భూగోళము, పు. 205. 
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“A more poetical derivation of Palnad is ‘Milk Land’ 

from the light cream-coloured marble that abounds there.” 

“పాలరాయి విశేషముగా నుండుటవలన( బాలనాడని పేరు వచ్చి నదనియు( 

జాలనాడే పల్నాడయినదను *" వాదాన్నీ ఖండిస్తూ ““పలునాడని యొకచోగానం 

బడియెడు. నానావిధ భూములు కలదియని దీని కర్భము చెప్పుచున్నారు. నాడనగా 

డశళము కాని భూమి కాదు. ఈ స్స్మ యున్న తములయిన కొండలచే( జుట్టు నావ 

రింపబడి నడుమ బల్లముగా నుండుటవలన “పల్పునాడు' నా6 వేరొంది “పల్లు 

నాడు” పల్లు, విల్లు, ముల్లు శబ్దంబులంబోలె జడ్డకు లోపంబు రాగా “పలునాడు” గా 

మాటి “పలునాడు' కొద్ది మాజ్బుచెంది పలనాడై, పలనాడు పల్నాడై “పలనాడు” 

“పల్నాడు” ఆను రెండు రూపములు మ్మాతము వ్యవ హరింప(బడుచు వచ్చెనని 

నా యభ్మి పాయము. పూర్వ [(గంథములయందును గిలా శాసనముల యందును బల 

నాడు, పల్నాడను రెండు రూపములే సాధారణముగా నుపయోగింప(బడియున్న వి. 

శొనాథుండు వీరచరి। త యందెచ్చట(బల్రైనాడసి పయాగింపలేదు” ఆని తెలుపుతూ 

పింగళి సూరన (ప్రభావతీ (పద్యు మ్నములోని “రంగుగ గౌతమీ........ లలిం బలి 

నాటనుబాకనాటను....” "అనేదాన్ని, “పలనాటి గొల్చల పాటజాతి” అనే గణపవరపు 

వెంకటకవి పద్యాన్ని, కులోత్తుంగ చోడ గొంకమ హేశ్వర పదారాధకుండునై న 

నాయకుని శాసనాన్ని; కారెంపూడి ఏరాలయంలోని తూర్పువైపు బండమీది 

నల్లాంచక్రవ రుల శాసనాన్ని పేర్కొని ఎటి€ లోని “పలనాడు ఆనే పదాన్ని తన 
ed ం é ల 

జాదానికి బలంగా చూపిస్తూ " “ఏటస్నింటినింబట్టి చూడ “వలునాడు' అనునది 

ళీ 

యదార్థ నామమనియు “పలనాడు, “పల్నాడు' అను రూపములు వ్యవహారమున 

రూఢముతె నవనియు స స్పష్టమగుచున్నది" "39 అగి పేర్కొన్నారు. 
టై 

ఏర. పల్నాటి ఏీరచరి|త, (పథమ భూమిక, పు. 7. 

8 

Nl పు 
లలి, పల్నా \ టె ఎర చరిత, | "పథమ భూమిక, పు. 6, 9. 
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కుందూరి ఈశ్వర దత్తుగారు ఫల 

ఉమాకాంతంగారి తర్వాత ఈ నామ నిర్ణశాన్ని విపులంగా పరిశిలించినవారు 

కుందూరి ఈశ్వర దత్తుగారు. అందుకుగాను వారు శాసన, సాహిత్య పయో గాల్ని 

చూపించారు. 

వ 

లోని “పల్లిరాష్ట్ర' అనే పదాన్ని; చాగి ఏకరాలు 

లోని 'పల్లిదేశ ' అన పదాన్ని; భృగబం 

నాండు' అనే పదాన్ని; కులోత్తుం గ గొంకరా జు కొదమగూడ శాసన నం(శా.శ 060) 

లోని * పల్లినాండు' అనే ప పదాన్ని; | ద్ దోణాదుల శాసనం; దుర్గికాసనం (శా.ళ +71 178. ) 

త్రిపురాంతకం శాసనం (శా. ౪. 1181), కాకతి రుదమదేవి దుర్గిశాసనాల 

(శాక, 1191) లోని “పల్లినాండు' అనే పదాన్నిశాసన ఆధారాలుగా చూపించారు. 

తెలుగు సాహిత్యంలో కన్పించే పదాలై న పల్నాడు, పలనాడు, పలినాడు, 

పల్టెనాడు, పల్లెదేశ ము, పల్లెవిషయము మొదలయినవి చూపించి వీటిలో “వల్లి 

శబ సంబంధాన్ని పేర్కొన్నారు. ఈ “పల్నాడు అనెది “పలి, “నాడు అనే 

శబ్దాల కలయిక వల్లి ఏర్పడిందనీ, పల్లి అంటే బౌద్ద లేక 

అర్థ మనీ, (పాచీనకాలంలో బె బౌద్దమత వా? పికి నానమె, సుపసిద్దుడెన నాగారునా 

రీ 

© 

చార్య బౌద్ధ సంఘారామాసికి నిలయమయి, బౌద్ధనివాసాలకు ఆటపట్టయినందున 

ఇది “పల్లెనాడై " తర్వాత “పల్నా డ'యిందనీ తన వాదాన్ని పేర్కొన్నారు.*9 
ర 

ఈ'పల్నాడు' పదంలోని “నాడు'శబ్దాన్ని గూడ కుందూరివారు వివరించారు. 

ఆం|ధదేళంలో (పాచిన రాజకీయ విభాగాలలో (పసిద్ధమూ, బహువ్యా ప్రిగాంచిన 

దేశవాచకం*నాడు.”' ఈనాడు” అనేది 1) మండలొన అంతర్భాగ మనీ 2) సా|మాజ్య 

కాలాన రాజ్యంలో అంతర్భాగమనీ 9) కొట్టములోను, వలనాటులోను అంతర్భాగ 

మనీ! వారు ఆధారాలు చూపారు. 

40. పాదీనాం[ధ ఛార్మితక భూగోళము, పు. 

41, (పాచీనార్యధ చార్మితక భూగోళము, పు. కిర్. 
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మహావంశమనే బౌద్ధ [గంథంనుంచి నండూరి రామకృష్ణమాచార్య, 
ఏటుకూరి బలరామమూ' ర్తి*శీగారు సేకరించి వివరించిన విషయాల సాక్ష్యంగా 

పల్లవగౌగ్గ, పల్దవభాగ, పల్రవభోగం అనే పదాలు కన్పిస్తున్నాయి. (పాచీనకాలాన 

పడావులు శాతవాహన రాజ్యకొలాన '“పల్లవబాగ్గలో వాసస్థాన మర్పుర చుకొన్నారు. 

దానివల “పల్లవనాడు' అనే వపదంకూడా వ్యవహారంలో ఉండవచ్చు. 

ఇట్లు పల్నాటిళ బ్ద పూర్వరూపాలనుగూర్చి వారు చర్చ చేశారు. విస్తృత 

పర్యాలోచనం పరిశీలించిన తర్వాత చారి తకులలో వ్యుత్ప త్రిపరంగా 

వా 

1. విదేశీయులై న పహ్హవ అన్న రాజవంశీయుల పాలనలోనిది కాబట్టి రాజు 

ంళ పరంగా పహ్హవ శబ్దం పల్టవగా మారిందన్న ది చిలుకూరి పరభదరావుగారి 

యం. మహావంళాది బౌద్ద గంథాలలో ఈ సీమను నిర్దేశిస్తూ వాడుక చేసిన 

ల్ శ్రి స్థితి కనుగుణంగా స్థిరపరచినవాదం. “పట్టు 
అన్న పదం తెలుగులో “పల్లమ్' అన్న పదానికి రూపాంతరం. ఎన్నెన్నో కొండ 

సగటలమధ? పలంగా ఉన్న నాడు కాబటి పలునాడు (కమంగా పల్నాడు ఆయి 
న పి ర 

ఉండవచ్చని అక్కిరాజు ఉమాకొంతంగారి వాదం. 

లి. జైన, బౌద్దమత సంబంధంగా సమన్వయించబడ్డది. వైన, బౌద్ద ఆవా 

సాలైన పల్లి సముదాయం ఎక్కువగా ఉన్న నాడు కాబట్టి పల్లినాడే మౌలికరూప 

మసి, అదే పల్నాడు అయిందనీ కుందూరి ఈశళ్వరదత్తు గారె నిర్ధారణ. 

వాదాలను కూలంకషంగా పరిశీలిస్తే “పల్లినాడు' పల్నాడుగా మారింద 

ఆధారం కన్పిస్తుంది. దానికి శ్రీకుందూరి ఈశ్వరదత్తుగారు 

పలిరాష్ట్ర, “పల్టిడేళ” “పల్లినాడు'లకు చూపించిన శాసన ప్రయోగాలూ; “పల్టీ 
అంటే బౌద లేక జెన నివాస సలమని (పావీనకాలంలో బౌద్దమత వ్యాప్తికి స్థానమై, 

a స్ట స్టే వ్ థి 

3 

| 

శీలి, (పాచీన దక్షిణభారత చర్మిత, పు. 119. 

టీవి, ఆం|ధుల సంక్షిప్త చరిత, పు. 47. 



స్కప్రసెద్ధిడేన నా నాగార్జునాచార్య బౌద్ద సంఘారామానక నిలయమయి, బొడ 

ప 
Cc లు 

య. త “ప Is గా మారిందన్న వాదం సమర్గనీయంగా కస్పిస్తుండి. 

పల్నాడు = ఉనికి 

ఆం|ధ|పదేశ్ రాష్ట్రంలో గుంటూరు జిల్లాలోని నేటి గురజాల, 

తాలూ కాల్లోచేరిన భూభాగం చరిత _పసిద్ధమైన పల్నా టిసీమగా చెప్పవచ్చు. 

ఉ తరఆకాంశంలో 16°.10) _ 16°.44) ల మధ్యనూ , తూర్పు రేఖాంశంలో 

79°. 14) - 80° © మధ్యనూ వ్యాపించి ఉంది. 44 దిని విస్తీర్ణం 2696.2 

చదరపు కిలోమీటర్లు. (1041.0 చ ము), ఇందులో మొతం 95 గామాలు 

ల్నుయి. జనావాసాలు 90. జేదీరాగ్ (గ్రామాలు (జనావాసాలు కానివి) ర్. ఈ 

సీమకు పశ్చిమోత్తర దిశలో కృష్ణానది దాదాపు 100 కి.మీ. సరిహద్దుగా ఊంది. 

అంటే ఈ సీమకు పశ్చిమ దిళ లోని. శ్రీగిరిపాడు, 'గంగలకుంటలకు పశ్చిమాన 

ఉన్న అడవుల గుండా (పవళించి ఉత్తరాన వేమవరం, తంగెడలవద్ద పల్నాటి 

సీమను దాటుతుంది. తూర్పు ఈశాన్య పౌంతం హద్దుగా గుంటూరు జిల్లా స త్తైన 

పల్లి తాలూకా, ఆగ్నేయ ప్రాంతం హద్దుగా గుంటూరు జిల్లా నర్సరావుపేట 

తాలూకా,దక్షిణ హద్దుగా గుంటూరు జిల్లా వినుకొండ తాలూకా మరియు (ప్రకాశం 

జిల్లా గిద్దలూరు తాలూకా హద్దులు గా ఉన్నాయి, 

౬ 

గ్ J 
3 ల పలి 

క్రి 

కొండలు, ఇవతలి వైపున శ్రీగిరిపాటి కొండలు ఊన్నాయి. ఇంకా కారెంపూడికి 

తూర్పున 20కి మీ. దూరంలో ఉన్న గు త్రీకొండవద్ద, గుండ్ల వల్రివద్ద, కారెంపూడి 

మేళ్ళవాగుల మధ్య, మించాలపాడు - కాకిరాల - అన (గ్రామాల మధ్య, ఎత్తి 

పోతలవద్ద, తుమృకోట వద్ద కొండలు ఉన్నాయి, 

మెదానాలు : 

పల్నాటిలో (ప్రత్యేకంగా మైదానాలంటూ ఏమీ లేవు, 

44. The Imperial Gazetteer of India, Vol. XIX, p. 871. 
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నాగార్జునకొండకు తూర్పున ర్ కిమీ, దూరంలో ఉన్న సుబ్బారెడ్డి పాలెం = 

నాగులవరాల మధ్య, నా గార్జునకొండవద్ద, ఎ త్తిపోతలవద్ద, పళ్యామలవద్ద, 

గుతికొండ -గు: ండ్రపల్దులవద్ద బెల్లంకి కొండవద్ద, మించాలపాడు - కాకిరాల- 

ముటుకూరు - కోలగుట్టల మధ్య, శ్రీగిరిపాడు - గంగలకుంటల మధ్య 

మండాది వద్ద, తుమృకొటవర్ద, కారంపూడి = మేళ్ళవాగుల మధ్య చిట్టడవులు, 

ఉన్నాయి, 

పల్నాటిలో పలు రకాల రాళ్ళ. గనులు ఉన్నాయి. నల్లనాపరాయి, తెల్ల 

నాపరాయి, ఎ్యరనా నాపరాయి, సుద్దరాయి, గుఐకరామిు, ఇనుకరాయి మొదలమున 

పలురకాల రాళ్ళు లభిస్తున్నాయి. నాపరాళ్ళు సిమెంటు కర్మాగారానికి ముడి 

సరుకుగా వాడుతున్నారు. మాచర్లలో రెండు సిమెంటు ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి. 

తాడేపల్లి వద్దనున్న సిమెంటు ఫా ?క కి పిడుగురాల నుంచి రాతిని ఎగుమతి చేస్తు 

న్నారు, మాచర్ల, మండాది, జెటిపాలిం, కంభంపాడు, ఆత్మకూరు , పోలేపల్లి, 

ed 

టి 

రాయవరం, గోలి, రచ్చమల పాడు మొదలయిన చోట్ట తెల్ల, నల్ల నాపరా రాళ్ళ 

గనులు ఉన్నాయి. రాయవరం, కంభం పాడు, మాచర్చల వద్ద ఎర నాపరాళ్ళ 

గనులు ఉన్నాయి. స సుద్దరాళ్ళు ఆత్మకూరు, దుర్గి, కోలగుట్ట, ధర్మవరాల వద్ద 

లభిస్తున్నాయి. వీటితో శిల్పాలు చెక్కుతారు. దుర్గిలో (పభుత్వ శిల్పకళాభివృద్ధ్ది 

కెందం ఉంది. కాకిరాల, మించాలపాడుల వద్ద, పోలేపల్లి, ఆత్మకూరుల వద్ద 
రంగుల బోళ్ళ ఉన్నాయి. ఈ బోళ్ళలో రంగు సుద్దలు లభిస్తున్నాయి. 

రాళ్లగనులే కాకుండా పల్నాటిలో [(పాచీన కాలంలో లోహపు గనులు 
ఉన్నట్లు పతితి. “I may mention that lead is found in consi- 

derable quantities near Karempudi in the Palnad, but the 

mines are not now worked. Copper is found both in the 
Palnad and Vinukonda Taluqs’'*్ అనే బాస్వెలు రిపోర్టువల్ల రాగి, 
పసీనం దొరుకుతుందనీ, ఇంకా 

ఉల్, _ పల్నాటి వీరచర్మిత, [పథమ భూమిక, పు. 5, 6. 
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‘“‘Along the eastern edge of the Tumrukota Range, 

there are traces of old diamond wcrkings, more decidedly 

around Mallavaram on the right bank of the krishna, where 

the lime stones lapping round the base of the hill have been 

regularly undermined to get at the quarizite beneath them 

containing diamonds. Here there certainly seems good. 

proof of the existence of a set of diamcnd bearing beds 

perfectly distinguishable from the quartzites of which the rest 

of the Range is mainly made, for the debris and other 

evidence of the cold workings are strictly confined to the 

edge of the limestones............ These works date from the 

Moghul rule” అనేదాన్ని బట్టే పల్నాటిలోని తుమృకోట, మల్లవరాలవద్ద 

వ్మజపు గనులున్నట్టు వాటిలో మొగలాయిల కాలంలో [తవ్వకం పనులు కొంత 

కాలం సాగినట్టు తెలుస్తుందని అక్కిరాజు ఉమాకాంతంగారు నుడివారు. 16 

పల్నాడు ఎక్కువగా రాతి ప్రదేశం. ఆంధధ్యప్రదేశ్లో అత్యధిక 
ఉష్ణోగతకు స్థానం పలా టిలోని రెంటచింతల. రెంబచింతల్లో ఉష్ణో [గత 

మోదుచేసే కేం[దం ఉంది. ఇచ్చుట అత్భధిక ఉష్ణో గత 51°C. అత్యల్ప 

ఉప్జాగత 11.7°C. దైనిక సగటు గరిష్ట ఉషహ్ణోగత 85°C. అపై దెనిక 

సగటు కసి సిష్ట ఉ్లో గత బివి, §°Cగా నమోదు అవృతుంద.£7 

Cel దాం దాం Ca అ ల 

లాాటిళలో కొంగలు ఎకు_వగా ఉన్నా యి, అత? వ రు షో ఖో గ్రా { గ గ్ా వర్ష పాతా గ 
య 

పొందే (పాంతం ఇది, బై బుతి బుతుపవనంవల్ల జూన్, జూలై లోను, ఈశాన న 

బుతుపవనంవల్ల ఆక్టోజరు, నవంబరుల్లోను వర్షాలు పడతాయి. పల్నా టిలో. 

46. పల్నాటి వీర చర్మిత, [పథమ భూమిక, పు, 6. 

47. ఆం|ధ|పడేక్ దర్శిని, పు, 1049. 
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675.6 మి.మీ. వర్షం మాత మె కురుస్తుంది. వర్ణాలు లేకపోవడంవల్ల తరచు 

కరువు పాంతంగా (పకటించబడుతుంది. 

నదులు : 

దక్షిణ భారతదేశపు నదుల్లో గోదావరి తర్వాత చెప్పదగిన కృష్ణానది 

పల్నాటిగుండా (ప్రవహిస్తుంది. 

కృష్ణానది పల్నా టిలో దాదాపు 100 కి. మీ. (పవహిస్తుంది. దీనికి కుడి 

న వైపున నాల్గు, ఎడమవై పున పదిహేను ఉపనదులు ఉన్నాయి. కుడివైపున చేరే 

వాటిలో పల్నాటిసీమకు చెందిన చంద్రవంక, నాగులేరు, పిల్లేరు మొదలయినవి 

చెప్పుకోదగ్గవి. ఈ మూడు ఉపనదులు పల్నాటిలొ పుటి, పల్నాటిలో (పవహించి, 

ఉత్తర దిక్కుగా పారుతున్నాయి. కృష్ణానది పె పల్నాటిలోని నాగార్జున సాగర్ 

వద ఆనకట ((పాజెక్టు) కటబడింది. దీని కుడి కాలువకు, నాగారున సాగర్కు 
(క యు లు ఠ జె 

తూర్పున 20 కిమీ, దూరంలో ఉన్న మంచికల్పువద్దజలాశ యం (రిజర్వాయర్ ) 

ఏర్పాటు చేశారు. 

పల్నాటిలో పుట్ట పల్నాటి వరకే పవహిస్తున్న రిక నది చంద్రవంక, 

చాగి బేతరాజు మాచర్ల (మహాదేవి తటాకము) శాసనం (శస. 1088) 
లోని “స ఏవ మహాదేవి తటాకే చం[దభాగానదీ |పదేశ ఆతుకూరిమార్గ సమీపే 
దశ నివ ర్రన పరిమితాం పాదాన్”' అనేదాన్ని బట్టి, ఇంకా. 

“చం దభాగానది సదృశ శె వలిని 
లుగదు పలునాటి గడ్డయందెల్లి 

కృష్ణకు సమమిది కీ ర్రినీయంబ 

om 

48. 5.122. Vol. X, No. 68.. 
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హిస్తూ లింగాపురం, అమీన్ జమ్మలమడకల వద్ద నుంచి (పవహించిః పశ్యామల 

“జొకువాగు” ను కలుపుకొని మాచర్హకు ఉత్తర దిశలో 10 కి. మీ. దూరాన ఉన్న 

ఎత్తిపోతల్లో పడుతుంది. ఇదే ఎత్తిపోతల జలపాతంగా చెప్పబడుతుంది. ఎత్తి 

పోతల నుంచి కి కి. మీ. కొండల గుండా (ప్రవహించి కృష్ణా నదిలో కలుస్తుంది. 

ఇది ఎటు చూసినా అర్ధ చందాకారపు వంకలు కలిగి ఉండడం వల్ల దీనికి 

చం[దవంక అని పేరు పడి ఉండవచ్చు. 

నాగులేరు: 

పల్నాటిలో పుట్టి, పల్నాటిలో (ప్రవహించి పల్నాటిలోనే కృష్టా నదిలో 

కలుస్తున్న మరొక ఉపనది నాగులేరు. 

“తంగెద సీమను నిర్తర 

గంగాసమ నాగ నిమ్మగా పూర్ణమునం 

బింగళిపుర దక్షిణమున 

రంగుగ నెలకొన్న గోపర త్నంబునకున్ ” 

అనే పద్యం వల్ల నాగులేటికి నాగానది అనే నామాంతరం ఉన్నట్లు 

తెలుసుంది.”9 

జ అ” ea (గ q tg వ హ్ ల ల న హో ట్ర్ య a ౬9 న్ నే UK E ర్త శస, 1083 )5!లో 

కకత నర క్వ ప్రనాగేళ రని (పాగ్భాగస్థిత సబ్బేయ 

నివర్తన శతద్వయ పరిమితాం భూమిం (పాదాత్” అన్న దాని న 

వల్ల నాగులేటికి నాగేశ్వర నది అని మరొక నామాంతరం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. 

(a 

నాగులేరు వినుకొండ తాలూకాలోని రేమిడిచర్హ వద్ద కొండ ండల్ట్ పుట్టె నాయకు 

50. అప్పకవీయము, పీఠిక, ప. 101. 

51. . ఏ. 1., 01. No. 66. 
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పల్నాటిసీమ నైసర్గిక స్థితి 1 

2) తేరాలబోడు :- ఇది తేరాలవద్ద ఉంది. ఇచ్చట కూడ రాక్షస 

బండలు (రాక్షసగుళ్ళు,, (పాచీన సమాధులు ఉన్నాయి. = 

8) పాలువాయి, గన్నారాలమధ్య బోడు ఉంది. ఇచ్చట కూడ |పాబిన 

సమాధులు ఉన్నాయి. 

4) సుబ్బా రెడ్డిపాలెం, గుబ్బలగూడుతండ, పశ్యామల మధ్య ఉన్న 

బోడుల్లో కెరన్లు, ([దావిడ సమాధులు ఉన్నాయి. 

ర్) పశ్యామల - మాడుగులల మధ్య ఉన్న బోటివద్ద జైన బసతులు, 

కైరన్లు ఉన్నాయి. 

6) గుత్తికొండ, గుండ్రప ల్లులవద్ద బోడులు ఉన్నాయి, 

7) మించాలపొడు, కాకిరాల, ముటుకూరు, కోలగుట్ల మొదలె న నాల్లు 

[గామాల మధ్యన ఉన్న అడవుల్లో బోడులు చాలా ఉన్నాయి. ఆందులో 

తురకోడికుంట బోడు పచ్చిక బయలుకు 'పేరు గాంచింది. 

జలాధారాలు : 

కృష్ణా నది, చందవంక,; నాగులేరు, పిల్లేరులేకాక పె వ్ ద్ద పెద్దవాగులు కూడా 

పల్నాటిలో ఉన్నాయి. పల్నాటిలో పూర్వకాలంలో కొన్ని “గామాల్లో చెరువుల 

కింద వ్యవసాయం చేస్తుండేవారు. కొన్ని గామాల్లో బావుల కింద మోటతో 

సేద్యం చేస్తుండేవారు. కొన్ని గామాల్లో వర్షాధారంతోనే వ్యవసాయం చేస్తుండే 

వారు. తాగేనీరు బావుల్లో చాలా లోతులో ఉంటుంది. బావుల్లో నుంచి నీరుకిసే 

సాధనం చేంతాడు. కొండవీటి చేంతాడు అనే నానుడి ఇచ్చట సార్థకాన్ని పొందు 

తుంది. ఆ తాడు ఒక మనిషి మోసే బరువు ఉంటుంది. (పస్తుతం నాగార్జున 

సాగర్ | పాజెక్టువల్ల చాల వరకు సాగుకు వచ్చింది, అయితే ఇంకా 40 

4గామాలు కాలువల మట్టానికి ఎగువన ఉన్నాయి కాబట్టి పీరు పారడంలెదు* 

అవన్నీ వర్షం మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. జలాధారాలుగా ప్రైవేగాక ఇంకా 

వాగులు, జలపాతాలు, జలాశయాలు, చెరువులు, కుంటలు, బుగ్గలు ఎన్నో 

ఉన్నాయి, 

వాగులు: 

అడవులు ఎక్కువగా ఉండడంవల్లనూ, అడవి వెల్లువ, (గ్రామాల వెల్లువలు 
జ 

కలసి పెద్దవాగుగా ఏర్పడడం అనేది దాదాపు అన్ని గామాల పక్కన కన్పిస్తుంది. 
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వీటిలో ఎక్కువ వెల్లువలు కలసి నదులుగా మారాయి. చం్య్రదవంక,; నాగులేరు, 

పిల్లేరు ఆట్టాంటివే. సరాసరిగా గాని, మరొక వెల్లువలో కలసిగాని (పతి వాగు 

స్త్రీ కృష్ణానదిలో కలుస్తుంది. పతి గామానికి దాదాపు రెండు వైపుల వాగులు 

వుంటాయి 

జల పొతాలు 

పల్నాటిలో భారత దేశంలో (పః సిద్ధిచెందిన ఎ తిపోతల జలపాతం ఉంది. 

ఇది చాలా లోతైన జలపాతం. ఇచ్చట జలపాతానికి పశ్చిమ మూలన రెండు. 

గుహలు ఉన్నాయి. ఒక గుహపక్కన రంగనాయకులుస్వామి దేవాలయంవుంది. 

మహాశివర్మాతికి, తొలి ఏకాదశికి ఇచ్చట ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఆ యా చుట్టు. 

పక్కల ఉండే లంబాడీవారు ఇచ్చట వివాహాది శుభకార్యాలు జరుపుకుంటారు. తల. 

నీలాలు ఇవ్వడం కూడా కన్పిస్తుంది. చంద్రవంక నడి నీరు తాళ్ళవల్లికి ఉత్తర 

దిశన కి కి.మీ. దూరంలో ఈ జలపాతంలో పడుతుంది. ఈ జలపాతం దిగువన. 

గల జలాశయంలో పస్తుతం మొసళ్ళు పెంచుతున్నారు. 

జలాశయాలు : 

నాగార్జునసాగర్ వద్ద కృష్ణానదికి పెద్ద ఆనక 

దేశంలో |పసిద్ధిచెందిన ఆనకట్ట ఇది. ఇచ్చటి నీటిని వ్యవసాయానికి వినియోగి. 

స్తున్నారు, ఆం|ధ|పాంతంలో పారే దిని కుడికాలువకు పల్నాటిసీమలోని మంచి. 

కల్చువద్ద జలాశయం ఏర్పాటు చేశారు. ఇది చాలా పెద్ద జలాశయం. ఇచ్చట. 

నుంచి కుడికాలువకు నిరు వదులుతున్నారు. 

పల్నాటిలో చెరువులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. |పాచీనకాలానికి చెందిన. 

వీటి, కింద వ్యవ వసాయం ఎక్కువగా స సాగుబడిలో ఉండేది. సాగర్ నీరు వచ్చిన. 

తర్వాత ఆ సరు పారె [పదేశాల్లో చరువులమీద ఆధారపడవలసిన ఆవసరం తగ్గి, 

పోయింది. పల్నాటి సీమలో దాదాపు 80 చెరుపులు ఉన్నాయి, 

1) సింగభూపతి చెరువు : జూలకల్లు, సన్నెగళ్ల, కారెంపూడి అనే. 

మూడు (గామాల మధ్యన ఉంది. 
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14) తుమ్ముల చెరువు :- ప్రాచిన కాలంలో చెరువు ఉండేది. ఇప్పుడు 

తుమ్మల చెరువు అనే పేరుతోనే ఒక | గామం ఏర్పడింది. 

18) ముత్యాలంపాడువద్ద చెరువు ఉంది. ఆ (గ్రామ (ప్రజలు ఇప్పటికి 

వీటి అవసరాలకు ఆ వెరువుమీద ఆధారపడి ఉన్నారు. ఇంకా శ్ర్రిగిరిపాడు, 

గంగలకుంట; పిడుగురాల, ఆడిగొప్పల, మిరియాల, పశళ్యామల, శానపాడు* 

గంగారం, గుండ్లపల్లి, చింతపల్లి, జంగ మ హేశ్వుర పురం, తాళ్ళపర్ది. ఓఒప్పిచర్త= 

రచ్చమలపాడు, నాగులవరం, మాడుగుల మొదలయిన _గామాలవద్ద చెరువులా 

ఉన్నాయి. 

కుంటలు :- పతి |గామానికి ముందుగాని, లెదా గ్రామం వనుకగాసి 

కుంటలు ఉంటాయి. కొన్ని పొలాలమధ్యన, బోడులలోను ఉంటాయి. పొలాలతో 

ఉండే ఈ కుంటల్లోని నీరు పళువులకు, మనుమ అకు తాగడానికి వాడుతారు. వీల్ 

పారుదల రని క ఇది ఎంతో ఎకు గ్రావగా ఉపమ గ పడుతున్నాయి. ఇంకా. 

క్పి, పొ కులవంటి జ్య పంటలు, వంగ, చొమాటోం వంతి కూరగాయలు 

నారు' నాపేటప్పుడు ఈ పోస నీటిని వాడుతారు. 

బుగలు :- తేరాల, ఉప్పలపాడు, మండాది, దుర్గి, పిల్లుబ్ట మొదలయిన 
౮0) 

[గామాల వద్ద బుగ్గలు ఉన్నారా. ఉపులవాటి ట్ర్ టు ౫గ్గ వద్ద ఓక దేవాలయం ఉందె. 
లు 

దీనికి బుగ్గమకైశ్వరా అయం అని పేరు శివర్శాతికి అచ్చట ఉత్సవం జరుపుతారు. 

భక్తులు (ప్రభలు కట్టుకొని వస్తారు. వందలాది భక్తులు అచటి కోనేచిలో స్నానం 
చేసారు. లేరాల బుగ్గ వద్ద సిద్ధాశ్పరాచబయం ఉంది. ఇచ్చట గూడ సొవరాతికె 

ఉత్సవం చేస్తా . మండాది వద్ద పెద్ద బుగ్గ ఉంది. ఈ నివిని వ-వసాయాసికి 

ఉపా? గించుకుంటునా న్నారు. వేసవి కాలం ఈ (గామవాసులు ఈ బుగ ఆమా 

రంగా కూర గాయలు పండించి ఎక్కువ ధనార్జన చెస్తున్నారు. దుర్తి వద్ద ఉన్న 

బుగ్గ దగ్గర మక్చశ ఇరాఖయం ఉండేది, శివర్మాతికి ఉత్సవాలు జరిగేవి. కాని 

సాగర్ కాల్వకు మంచికల్లు వద జలాశయం ఏర్చాటుచేయడ ంవల్ల (వస్తుతం మూ ఏ 

దేవాలయం, బుగ్గ 'ర0డూ కూడ జలాశయంలో మునిగిపోయాయి, 

భూములు :- నల్పరేగడి, ఎర భూమి, ఇసుకప్మరలు, విజి నేలలు, 

మొరసనెలలు, నావబండలతో ఉన్న భూములు, నులక చటులతో ఉన్న 

భూములు ఉన్నాయి, 
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“జొన్న కలి జ్ జొన్న యంబలి 

జొన్నన్నము జొన్న పిసరు జొన్నలె తప్పన్ 

న్న సన్నన్నము సున్నసుమీ 

పన్నుగ( బల్నా టి సీమ (పజలందణకు కన్” 50 న్స 

అనే పద్యంవల్లగాని, “సజ్జ జి జ్ కొన్న కూళ్ళు సర్పంబులును తేళ్లు" ఆనే 

దాన్నిబట్టి గాని, “కుసుమాస్తు%ండై న జి శాన్న కూడే కుడుచున్'” అనే దాన్ని బట్టిగాని, 
“అంగడి ఊరలేదు' మొదలయిన చాటుపద్య పాదాలి |బట్టిగాని, స్థానిక వృద్ధుల 

కథనాన్ని బట్టిగాని,. ఇతర _ఆధారాల్నిబట్టిగాని (పాచీనులు వరి పండించినటు 
C3 

జొన్న (పల్నాటిలో పచ్చజొన్న, ఎ్యరజొన్న, తెజి'న్న,. పెరజొన్న మొద 
అయిన రకాలు పండించా స సజ్జ, రాగి, కొర, వరిగి, ఆదిక టే తి, కంది, 

పెసర, నువ్వులు పండించేవారు. (పస్తుతం పాగాకు, మర్చి; మినుము. (పత్తి; 

శనగలాంటి చర పండిస్తున్నారు. సాగర్ నీటి పారుదల వచ్చిన తర్వాత వరి 

వేరుశనగ ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు. చెరకు, పసుపు,  ఆరటి పెర్హకు 

ఇప్పుడిప్పుడే దిగుతున్నారు. 
CC 

ఎచ్చటా కన్పించదు. దాదాపు మెట్టపంటలన్ని పండించిన నట్టు మాతం తెలుసుండి. 

దేవాలయాలు : 

“చిన్నచిన్న రాష్ట చిల్లర దేవృష్ట' 5" అన్న శ్రీనాథునిదిగా చెప్పజడుతున్న 
a] 

చాటు పద్యం పల్నాటిలోని దెవాలయాల్ని గుర్తుచేస్తుంది. ఎందరో దేవుళ్లు, ఆంతే 

కాదు, ఎందరో వీరులు, మహత్తుగల మహాత్ములు వున్నారు. అందరూ దేవతలుగానే 

కొలుపు లందుకొంటున్నారు. జాతరలు జరిపించుకుంటున్నారు. 

4 (al 

ఆదిత్యేశ్వరాలయం, '.. రామేశ్వురాలయం, .- ఇష్ట కాముశ్వరి గుడి, ఎర 

భ|దాలయం, చెన్న కేశ వాలయం, పాపేశ్వరమ్మ ఆలయం, ఆంజనేయసా నవమి 

ఆలయాలు, . సిద్దేశ్యరాలయం, రూపుఐమ్మ ఆలయం, పుట్టురంగనాయకుం లు, 

రంగనాయకులు, శివాలయాలు, దత్తాతేయ ఆలయం, చౌడమ్మ గుడి, పోలేర 

గుడి, ఆంకాళమ్మ గుడి, ఒంక? గరాలయం, మహాలక్ష్మి ఆలయం, వంగో 

56. చాటు పద్య మణిమంజరి, పు. 125. 
5'7. _చాట్లుఫద్య మణిమంజరి, పు. 125. 
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ఆలయం,దుగ్గెదేవమ్మ, కనకదుర్శమ్మగుడి, వేణుగోపాలస్వామిఆలయం, 'విసాయక 

ఆలయం, బుగ్గ మల్లేశ్యరాలయం, పెద్దముత్యాలమ్మ గుడి, - ఎల్రమ్మదేవర గుడి 

విష్ణుగుడి, జంగ మేశ్వర మహాదేవుడు, సురేశ్వరా లయం, క పోతెశ్వరాలయం 

మొదలగునవి ఎన్నో దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఈ మధ్యనే అడిగొప్పలవద్ద ఒక్ 

అమ్మవారు వెలసింది. ఇంకా తిరుపతమ్మ (ఆత్మకూరు), లక్ష్మమ్మ. (ధర్మ 

వరం), సుబ్బదాసు (చిరుమామిళ్ళ సుుబహ్మణ్యంగారు, . ధర్మవరం), 

తాతగారు (గన్నారం) మొదలయిన వాళ్ళెందరో దేవుళ్ళుగా కొలువబడుతున్నారు. 

రాకపోకలు = రహదారులు : 

ఆంధ పదేశ్ (పభుత్వ రోడ్డు రవాణా సంస్థవారు మాచర్చలో వాహనాల 

కేం దాన్ని (Bus Dept) ఏర్పాటు, చేశారు. ఇచ్చట నుంచి పల్నాటిసీమలోని 

అన్ని (గామాలకు బస్సు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అన్ని (గ్రామాలకు రోడ్డు వెశారు. 

గుంటూరు నుంచి స త్రినపల్లి, పిడుగురాల, నడకుడి, గురజాలల మీదుగా 

మాచర్లకు రైలు మార్గం ఉంది. ఇది మీటరుగేజ్ మార్గం. రైలు రోజుకు 

మూడుమార్లు గుంటూరు నుంచి మాచర్లకు తిరుగుతుంది. 

._పర్మిశమలు, చేకివ్యత్తులు :- మాచర్చలో రె.డు సిమెంటు కర్మాగారాలు, 

పాంరాయి ముక్కలుచేసే పరిిశమలు ఉన్నాయి. ఓబులే పనిపల్లైవద్ద, మాచర్లవద్ద 

టుకలు తయారుచేస్తున్నారు. 

అభివది పథకాలు ;- గురజాలవద పంచదార కరాాగారం ఏీరాటు 
అ a) శ్ర ఎ 

చేస్తున్నారు. 

వివ్యు :- మాచర్లలో డి|గీకాలేజి, గురజాలలో జూనియర్ కాలేజి ఉన్నాయి. 

పల్నాటి (పొచీనత 

. పల్పవబొౌగ్యను నాగులు పాలించిన నాటినుంచి ఆధారాలు కన్ని ఎస్తున్నాయి. 

ఈ నాగులు ఆదిమనివాసుల్లో ఒక జాతియని వినికిడి, బౌద్ధుల కథలవల్ల; బుద్ధ 

ధాతువులతో నాగరాజులను ముడిపె పే క థలవల్ల, అమరావతీ స్థూపమందలి నాగ 

రాజు చ్మితాలవల్ల. వారు బౌద్ధం. స్వీకరించినట్లు. చెప్పవచ్చు. అమరావతి, నాగార్జున 

కొండ స్థూపాల్లో బుద్దధాతువులు నిక్షి ప్ర ప్తమయ్యాయి. ఇద్దరు మనుష. కలు బుద్దుని 

అస్థికలను పట్టుకొని పడవ పైనుంచి తీరాన దిగుతున్న ప్పుడు నాగరాజు స్వాగత 

జా 
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మిస్తున్నట్టున్న చితం అమరావతీ స్టూపంలో ఉంది. తా (మలి ప్తెనగరానికి, సింహళ, 

ద్వీపానికి మధ్యనఉన్న వ(డ్రాలదిన్నె (ధాన్యకటకం - అమరావతి) బౌద్ధక థలు 

బుద్ధుని 'అస్థికలకు ముడి పెడుతున్నాయి. ఈ సమాచారాన్ని బట్టి బౌద్ధమతాన్ని 

స్వీక రించడానికి పూర్వం ఇచ్చటి ఆదిమవాసులు “నాగులు' అనిగాని, నాగమతావ 

లంబులు అనిగాని సిర్వచించవచ్చు. అంటే పల్లవులరాజ్యం పల్లవ బొగ్గ నాగుల 

(పాచీనావాసం. టోలమీ బస్సరానాగుల్ని గూర్చి పేర్కొన్నట్లు రామకృష్ణమాచార్య 

గారు వివరించారు. నర్ రక్ష ఐతిహ్యాన్ని బట్టి పల్లవుడు అశ్వత్థామకు, నాగకన్యకు 

జన్మించినట్లు ది, “పల్లవులు నాగక కన్యలను విఐ వాహమాడి,నాగమండలాన రాజ్యాన్ని 

స్థాపించారు. వేలూరుపాలయం త్యామళాసనం (9 వశ శతాద్ది) వరకూర్చుడు నాగ 

కన్యను వివాహమాడి రాజ్యాన్ని సంపాదించినట్టు చెప్తుంది. ఈ పల్లవులే గౌతమీ 

పుతశాతకర్ణినాటి విడేశీయులై న పహ్హాపులు అనుట ఊహమా| తమైనా సత్యదూరం 

కాదు. యవనులు, పల్లవులు, ఇడాఇకులు, శాతవాహనులు - నీరికి ఆన్యోన్య వివాహ 

బంధాలు కన్పిస్తున్నాయి. (పాచీ పల్లవచరిత గుంటూరు, ౩ నెప్టు రు, బళ్లారిమండ 

లాల్లోను, మెదవోలు, కందుకూరు, హిరహడగళ్ళి తామశాసనాలవల్ద లభి 

స్తుంది.'్? సింహవిమ్లుని (పాచీన శాసనాలు గుంటూరు మండలంలో ఉన్నాయి. 

కీ శ 6 వ శతాబ్దివరకు పల్టవరాజ్యంలో ఆధికభాగం కృష్ణానదికి దక్షిణాన 

ఉన్న తెలుగుదేశ మె. అడే పల్లవనాడు, తరాగ్రత పల్లవరాజులు దాన్ని క్రమకమంగా 

వి సరింపజేశారు. 

వనన 

పల్నాటిలో నేడు కన్పిస్తున్న [పాచీన పట్టణాలు వ 

గురజాల, మాచర్ల, ' కారెంపూడి అనేవి పల్నాటిలో [పాచీనకాలంల్ రోను, 

కొన్ని (గామాలు (పాచీన నామాలతో టే పిలువబడుతున్నాయి. 

గురజూల ;- 

పలనాటి పరుల చర్మితలో (ప పసిదిచెందిన కోట గురజాల. గురజాలకు 

పూర్వం గురివిందల అనీ, మాధఏీపురమనీ పేరుంది. మాధవి అంటే గురివింద. గురి 
వింద తీగలు నరికి అచ్చట ఈ ఊరు కట్టారని, గురివిందల అనే పేరు పజావ్యవ 

డిచె 
థి 

సే 

58. |ప్రాలీన దక్షిభారత చరిత, పు. 119-122. 
59... పదే పు, 119-129. 
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హారంలో గుదిజాలగా మారి చివరకు గురజాల అయిందని వాడుక. 9“ (వస్తు వనుతం 

మెలో ఓ వి ED wa ర 

పల్నాటి ఎరుల కొటల్ని కి టగడ్డః ని పిలుస్తున్నారు. పళ్నాటి వరచర[తలోని 

““దూబచెర్వనెడు నుర్తుంగ భూ స్థ ని! అనే పాదంలోని 'దూబబెరవు గుర 

జాలకు దడశిణ భాగంలో ఇప్పటి టికి ఉంది, ర 

గురజాలలో గంగమ్మ |పసిద్ధి చెందిన దేవత, "కులము దై వతంబు గుడి 
జాల గంగాంబ”68 అనే క్రీడాభిరామం ప పాదం వల్లకూడా తెలుస్తుంది. ఈ 
గంగమ్మ ఏడుగురు ఊరబయట శకుల్లొ రు.98 గురజాలలోని బరభ దాలయం 

నాగమ్మ కట్టి ట్లు |పతితి, ఇంకొ వ. వాలయం, కోదండ రామాలయం, 

ముక్కిడి పడి, పాటిపాట టమ్మ (పాటిని రక్షించేది, ముత్యాలమ్మ) గుడి, _తికూటా 

అయం, ఇషకామెళరి గుడి ఉన్నాయి. 

టి వీరుల చరితలో ముఖ్యస్థానాన్ని ఆక్రమించిన కోడల్లో మాచర్ల 

ఒకటి. చాగి బేతరాజు తవ్వించిన దానికి మహాదేవి చెరువు అని పేరున్న ట్లు మనకు 

శాసనాలవల్ల తెలుసుండది. అచట పూర్ణం మహాదేవ్యాలయం ఉండేదని (పతీతి. 

మహాదేవి (పార్వతి చైరువులు పేరు (కమ్మకమంగా మార్చునొంది మాచెరువులై_ 

జనవవహారంలో 'మాచర్హ'గా సేరొందిందని చాలమంది అభి పాయం. 
ఇ 

మాచర్లలో పాత బజారులో. ఊరికి వాయవ్యవ మూలన చెన్న ౩: క వాలయం 

ఉంది. ఈ దేవాలయానికి 100 మీటర్ల దూరంలో తర దిశ గా చం దవంక 

ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని (బహ్మనాయుడు కట్టించాడని పతీతి, ఆయితే పూర్ణం 

ఉన్న గుడినే బాగుచేయించి పునరుద్ధరించి ఉంటాడని కొందరి ఊహా. ఈ దేవా 

ిల్ప చిహ్నాల్నిజట్టి పూర్ణం జైనులదెహో అని కొందరి సందేహం. 

60. పల్నాటి వీర చరిత, పు. 268. (౮.గో ) 1 

61. పల్నాటి పీరచర్మిత, (పాదం. 187), పు. 81. 
62, [కీడాభిరామం, ప. 115. 

రతి. ఎడుగురు శక్తులు 1. ఎల్లమ్మ (రేణుక లెక ఎకచెణిదేవి) ౨. మెసమ్మ 
(కోటను రక్షించే కోట మైసమ్మ లీ. అంకమ్మ (కాళ్ికఆంశో ) ఓ. సత్తమ్ము 
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లై 

ఏ శిల్పం చాకుక్యు శిల్పాన్ని బోలిఉంద3, |బహ్మనాయుడు ఆకాలం 
ర్ oJ లె న ~ ద వ. 

కట్టించాడని కొందరు తలి చెప్పారు. 6 చనా కళ వసన్యామి 

గుడి ఆవరణలో దక్షిణంగా వీరభ|దాలయం ఉంది, దీన్ని నాగమ్మ కట్టంచిం 

లో ఆదిత్యేశ్వరాలయం ఉంది. ఆవతు?డనే పేరు చోళరాజులకు ఉంది.ర* 

లో 

దని కొందరూ, చోళరాజుల కట్టడాన్ని నాగమ్మ పుసరుద్ది 3ంచి ఉంటుందని 

కొందరూ అంటున్నారు. మాచర్ల చెన్ను నిగూర్చి— 

చిత్రముగూర్చి మాచెరల చెన్ను(డు శ్రీ గిరి లింగముం గృహా 
మీ ల 

యమ తత( కా దలు వి షయంబునకా మహిమంబు ల్లగా 
ఏ ్దో , 

ల 

జు 

రలోన మింట జలముట్టన మ్మాతన నావజాలలొ 

మాచర్లలో పాటేశ్వరమ్మ గుడి, ఆంజనేయాలయం, రామాలయం, శివా 

లయం, ఇష్టకా మెళ్వరి గుడి, మరొక ఏరభదాలయం ఉన్నాయి. (పస్తుతం రిక 

సిమెంటు కర్మాగారం, ఎన్నో నాపరాళ్లు గనులు చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలు. 

FL a MN nn wm వాక ౪౨ ౧ కూ { Pron వ అల్ల సల్నాశ ఏల చరిత్రల మ] (పసిస్టై చెందిన పట్టణం కారంపూడి. 

- చ శు ళో ఇ ల లో స్ట EE gen) ఇ "త శ 

సయ ఉనగా దడిమెళ దూరంలొ ఉంటుండి. కారెంహాడికి 

లేక బండి మహాఅక్ష్మమ్మ (ఈమెను కొలుపుచేసిన తర్వాత బండితో (పతి 

ఉరిలో గాగనంపుతారు) ర. ఎర పోలమ్మ లేక వాలి ఎ్మరమ్మ లేక wy) 

పోలేరమ్మ (పొలిమేరలు కాచే దేవత) 6. ముత్యాలమ్మ 7. గంగానమ్మ 

అనేవారిని ఊరి శక్తులుగా ప్రజలు చెప్పుకుంటారు. 

64. పల్నాటి ఏరచర్మిత (కె. గో), పు. 268. 

85. పల్నాటి వీరచరిత, [పథమ భూమిక, పు. 41. 

66. క్రీడాభిరామం, ప. 12కి. 
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తూర్పు ఒడ్డున పల్నాటి సిరుల రణే (తం, వీరులగుడి, ఈ గుడికి సమీపాన 
లా, 

గంగ వ్మిగహం, కాలభెరవ విగ్రహాలున్నాయి. ఇంకా కళ్లె 
రూం ర్ం 

శక్తి ఉన్నారు. 'కల్లితోరణ ౦ పక్కన ఆంజనేయ విగ ౨ ఉంది, వీరులు 

ఆవేశంతో రణరంగంలో | పవేశించే ద్వారాన్న కల్టితోరణ ఆఅంటారు.5" “వ 

గంగ ధారనా బరగిన మడుగు అనే పల్నాటి ఎర చర తకారుని వాక్యంవ ల్లి 

నాగులేటిలోనిదీ, కారంపూడి సమీపానఉన్న “గంగధార మడుగు ఉనికి తెలు 
స్తుంది. 

కాఠెంపూడిలో చెన్న కేశవ సామి ఆలయం, అంకమ్మగుడి, కన్న 

దాసు వేడ, [బహ్మనాయుని నామాలమంటపం, జడిగాళ్స వావి, సురెళ్వు 

దేవాలయం ఉన్నాయి. వెలనాటి చోళుల శాసనం, జన్నిగదేవుని సర్వాధికాదె 

రుదమకేవి అధికారి మహిదేవుని శాసనం, మాచయ (బహ్మని శాసనం (మాచయ 
(బహ్మ నిధి ఉత్తర హరివంశ కర్త నాచన సోమునికి ఒకప్పుడు పోషణ కర 
రః వినికిడి) ఉన్నాయి. అంతేకాదు, కారంపూడి పల్నా టికి కాశీయట, 

పొలుపొందు చుండెడు పుణ్య దేశమున 

ఎరులు దివ్యలింగ ములు విష్ణువు బన్ను (డు కళ్ళివా త్స రా 

జారయ( గాలభె రవు(డు 'నంకమ' శక్తియ యన్న హపూర్ణయున్ 

గేరెడు గంగాధార మడుంగే మణి క రక గాశజెలంగు నీ 

కొరిమ పూడి పట్టణము డాశిగదా పలినాటి వారికిన్ 99 

అనే చాటువు లోనూ కారెంపూడిని గూర్చి, నాటి దాని వె భవ పాభవాన్ని గూర్చి 
|] 

67. పల్నాటి వీర చర్మిత (రెం. గో), పు. 275. 

65. పల్నాటి వీరచరి (త (పాదాలు 88, 89), పు. ౨౨, 

69. చాటు పద్య మణిమంజరి, పు. 125, 
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1. 
రో 

పల్నాటి సీమలో కన్ని _గామాలు వ చీనం నుంచి ఊన్నాయి, ఆవి 

దుర్గి ఫ్ ఆ పల్లవుల కాలంలో దుర్గిలో ఓంతకే శరా రాలయ నిర్మాణం. జంగె 

ఉండవచ్చునని ౪ జ శా న్ర్రీగారి ఆభి పాయం, 70 రు[దమ మడెేవి నిర్మించిన డేఃబగోహాల 

స్వామి గుడి, దగ్గి దేవమ్మ గుడి చె చెప్పుక్ కోదగ్గ విశేషాలు. 

గోలి :_ ఇది కృష్ణా తీరాన ఉంది. ఇచ్చట బౌద్ద స్థూపం ఉందె. 
ప్రాచీన శిల్పాలు దొరికాయి. 

జో ఇగో జ ది చ Wa శో on > చేజెర :- పల్లపుల కాలం నాటిది, దక్షిణ భారతడేళంలో ఉన+ ఫవాల 
య + 3 (ag) మెం 

యాలి (పత్యేక శిలఇంతొ ఆఐరారుతున్న ద ఆయిన కహోతెశకరాలయం ఉంచి,” కే 

పెందొట :- నటి ధర్మవరం |గామమి గాటు పెందోట. విశ? , బాహూ 
r + జ్ మ. నా 

ణులను యాచించే రుంజలవారి ప్రశంసలు ఇచ్చి కెలునాయి. 2 డిని ఉడాకంగా 
ల 

ww wr ల్ ట్ లో “ అల్ ఇది శిల్పుల నివాస భూమి ఆని అంటారు. దీని పకనే ఉన్న దురిలో | పనముకం 
uy a ae 

శిల్ప కళాభివృద్ధి కేందం నడుపుతున్నారు, 

విజయపురి :- నాగార్జునకొండవద్ద తోయలో విజయపురి నిర్మించబడింది. 

ఆ నగరానికి ఒక వెపు కృష్ణానది, మిగిలిన వెపులు కొండలు సహజ రక్షణను 

ఇస్తున్నాయి. ' (ప్రస్తుతం నా నాగార్జునసా గర్ అనే పేరుతో పిలువబడుతుంది. ఇచట 

కృష్ణానదికి పెద్ద ఆనకట్ట కట్టి 

వంటలు పండి స్తున్నారు. 

es 
జలాశయంలో నీటిని దిలంచేసి దానివల బదువగా ల్ 

ఇవేగాక ఇంకో పులివడు, అడిగొపుల, నెమంిపుర్న ఎర దుడపి, చెర్తగుడి 

మాడుగుల, మంచికల్తు, వాడు వాడు అనే గామా పటిక ఆవే 
అలీ 

3 11 

పేర్లతో పిలువబడుతున్నాయి. 

"70. ఆం ధుల సాంఘీక చరిత, పు. 194. | 

Tl. పెదే, పు. 194. 

"7/2, + పల్నాటి వీర చర్మిత, ద్వెతం ను భూమిక, పు. ౪0. 

78. ఆంధుల సంక్షిప్ర చరి త్, పు. 47. 
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అంతేకాకుండా పల్నాటి ఏరుల పేరుల మీదుగా కొన్ని [గామాలు వెళు 

శాయి. అనుగురాజు పేర అలుగురాజు పల్లె, అలరాచమళ్లు పేర రచ్చమలపాడూ ? 

రుటికాజు పేర రుట్టిపాలెం, నాయుని పళ్ల, నాయకురాలి కనుమ మొదలయిన కౌ 

పలా టికి చర్మిత సిద్ది పల్నాటి యుద్దం నుంచి వచ్చిందనే చెప్పాలి. 

పల్నాటి యుద్దం దాదాపు కీ.శ. 1176.1182 మధ్యలో జరిగిందని చాలమం౭ డె 

విమర్శకులు నిర్దారించారు. పల్నాటిఎరుల తరువాత పల్నాజిసీమను పద్మనాయకులు + 
Ud 

కాకతీయులు, కొండఎటి రెడ్డిరాజులు, విజయనగరరాజులు, గోల్కొండ నవాణులూ. 

ఆర్కాటు నవాబులు పాలించారు. తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలనకిందకుూ 

వచ్చింది. 

ఇట్లు పల్నాడు |పావిన పట్టణాలను, గ్రామాలను, సీమలను, పాలకులా 
ట్ 

చరితను విపులంగా కల్లి ఉంది. 

oy 

ప్రజలు :- పల్నాటిల్ (ప్రస్తుతం హిందూ, మహమ్మదీయ, కై9_ స్తవ 

మతాలవారు ఊఊ? రు. వివిధ కులాలవారు ఉన్నారు. 

[(వాహ్మ ణులు, చెళులు, వెలమవారు, రెడు, కమావారు, కంసాలివాదు. 
ప్ర దా మీ యి క్రి క్ ఆ. ul 

నాలెవారు, బుడబుక్య_లవారు, దాసరివారు, దొమ్మర వారు, గంగిరెద్దులవాతు,. 

జంగమువారు, కావెపాపలు, మెదరులు, మంగలివారు, వఢ్జైవారు, పాములవాదు,. 

పిచ్చుగుంటలు, చాక లివారు, బొయవారు, దూదేకులవారు, గండ్ర వారు, కుమ్మ త 

వారు, పద్మసాలె వారు, 'బదికజారు, తొగటవారు, ధటాజులు, కశావంతులు, 

ఎతరాసువారు, కెఎగవారు, పూసలవారు, సాతానివారు, యాదవులు, మాదిగ వాదు, 

సిందోట్ట (చిందోళ్ల), చెంచువాతు, 
కోయవారు, లంబాడీలు, వీనాడివారు, ఎరుకలవారు మొదలయిన కులాలవాలు 

స ఆ Cd p= ఇ _ ఆం ఎక్కువ. వాచనాయదారులు, గనుల పై ఆధారపడవారు, పరిశమలె ఆధాకుడు. 
రూ య 

మై " సజ్జ ఇ జ i) న్ వారు, వాస్తు సర్మాణులు, వ్యాపార సులు, ఉది్య్యాగులు మొదలయిన . వృత్తులతో 
రురు సంబురం జరా బ్ర న్ స (ప్రజలు సంబంధ కల్లిఉన్నారు. ్రవసాయం మాతం ముఖ్య వృత్తి. తక్కినవి. 

p యు, 
లం 
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శారీరక పరిస్థితుల ఏ పలా టిసీమలో ఎ|రర ంగువాళ్టు అధికంగాడు, 

చామనచాయరంగువాష్ట అల్బంగానూ, నల్లటి వాక్టు చాలా తకు_వ సంఖంకోను 

ఉన్నారు, ఇచ్చటి పురుమల సగటు ఎత్తు 5,7 అంగుళాలు ఉంటుంది, 

జనాభా లెక్కల _పకారం ఈ సీమలో 8,00,425 మంది (ప్రజలు ఎ ఉన్నారు. 

అందులో 1,52,202 మంది పురుషులు, 1,45,228 మంది స్రీలు ఉన్నారు, 

పురుషుల్లో 45,985 మంది, న్రీలలో 15,618 మంది విద్యావంతులు.” ఆంటే 
దాదాపు 20.5% మంది విద్యావంతులు. 

మానసిక పరిస్థితులు $= 

ఈ సీమలో పేజా విన్ రోదాలు ఎక్కు వగానే కనిసాయి. అందులో వారే 

పొల్గొనేవి కొన్ని ఉన్నాయి. కొన్ని ఇత కర స్థలాల నుంచి | కదర్శకులను రప్పించు 

కాని [పదర్శింపజే సెవి ఉన్నాయి. ఏథి భాగవతం, తోలుబొమ్మలాటలు, జముడిక 

కథలు, బ్యుర కథలు మొదలయినవి తమ అధిలాషకొద్దీ ఆయా కళలు | దదర్శిందే 

వారిని పిలిపించుకొని పదర శన లిప్పించుకుంటారు, వారే పెాలొని ; వదరిాంచే 

కళల్లో భజనలు, కోలాటాలు ముఖ్యమైనవి. 

జానపద కళలు: 

ప్రజా పయాగ కళలను అవలంభిస్తున్న కులాలవారి 

భాగవతాలు, బౌమ్మలాటలు (పదర్శిస్తుంటారు. పధి భాగవతంః 

రామాయణం, భాగవతాలకు సంబంధించిన నాఏకాలు తీసుంటారు. తొలుబెమ్మ 

లాటల్లో గూడ భారతం, రామాయణం సంబంధి (పదర్శనః వస్తుంటారు. 

1పజా వినోదాలు : 

ప్ర కే ఎవి a ఇ జీ 

భజనలు, కొలాటాలు, ఎడ్డపందెలు, ర్ క్ళోపందేలు, బండ ఎ తడం, బండి 

ఎత్తడం, తిరునాళ్ళకు ఊ ఊరేగింపుల్లో _పుభలు, డ్యాన్సులు, బు|రకథలు, పగటి 

వేషాలు మొదలయినవి వినోదాలుగా కన్పిస్తాయి. 

కళా |పదర్శకులు రెండు తెగలు. _వృత్తి తిజీవులు కొందరు కాగా, పత్సాహ 

పరులు మరికొందరు. కళా ప్రదర్శనం ప్రధాన జీవనోపాధిగా కల్లిన తె ల్లో 

యానాదులు, మాలలు, మాదిగలు, గ గొల్లలు, గంగిరెద్దులవా వారు, బుడబుక్కలవారు, 

ఎరుకలవారు, దొమ్మరివారు మొదలయిన వాళ్ళున్నారు. వృత్తి జీవుల్లో ఆ సీమవా 

రున్నారు. పరసీమనుంచి వచ్చేవారున్నారు. ఈ పదర్శకులు (పజలకు డరికగల 

74. Guntur District Census, 1971, p. 326. 
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కాలంలోను, పంటలు ఇంటికి వచ్చిన కాలంలోను వస్తుంటారు. జొత్సాహిక కళా 

రాధకులు [పాయికంగా బాహ్మణ, వైళ్య వర్ణాలవారు తప్ప తక్కిన అన్ని 

కులాల, ఆన్ని తెగల (ప్రజలు జొత్సాహిక (ప్రదర్శనల్లో పాల్గొంటారు. వీరిలో 

తెలగ, రె రెడ్డి, కమ్మ, ముతరాసు, తొగట, పెరిక, చాకలి, మంగలి, కుమ్మరి, 

విళ్వ[జాహ్మణ మొదలయిన అన్ని కులాలవారు పొల్ల గౌంటారు. 

[ప పకృత ప శోధనలో పల్నాటి కీమలో కోలాటాన్ని గూర్చి విపులంగా 

చర్చించడం జరిగింది. కోలాటప్పు జట్టలో ఓకే కులానికి చెందినవారే ఉండాలన్న 

నియమం లేదు. కొన్నిచోట్ల కొన్ని తెగలవారి (ప్రాతినిధ్యం ఎక్కువ ఉంటే ఉండ 
వచ్చు. మొత్తంమీద ద్విజేతర వర్ణాలకు చెందిన ఆన్ని కులాలవారు కుల భేదాలను 

విస్మరించి ప్ 3లో పాల్గొ ంటారు. కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఆటగాళ కలో ముస్తింలు, 

కైెరెస్తవు లు కూడా కెకపోలేదు. ఆ యా జబట్టకు కోలా ఆక్రిం్ర నేర్పే జట్టు నాయకుల్లో 

ఇంచుమించు అన్ని కుల ాాలవారున్నారు. (పకృత పరిశీలనలో సం|పదించిన జట్టు 

నాయకుల్లో ఆధిక సంఖ్యాకులు రజక కులానికి చెందినవారు, తర్వాత యానాది, 

తొగట, "తెలగ, "పెకెక, మాల, రెడ్డి కులాలవారు అల్బసంఖ్యల్ రోను కన్పిస్తారు, 

దీనినిబట్టి కళారాధనలో, సాధనలో, (పయోగంలో కుల మత మర్గ శాఖా భేదాలు 

పలా టెసిమ విస్తీర్ణం తగ్గింది. కానీ [పాముఖ్యం తగ్గలేదు. దాదాపు లి0 

చెరువులు ఉనా*యి. బ్ నోళ్ళు వున్నాయి. ఈ బొళ్లలో అచ్చటచ్చట 

(పాచీన సమాధి శీలా శకలాలు వ (రాకనేసక్ట) కన్పిస్తాయి. రంగుల బోళ్ళు 

పసుపుపచ్చ, ఎర, తెల్లరంగుల సుద్దలు ఇప్పటికే 

చాలాదొ బయలుపడాయి. ఎన్నో రకాల రాళ్ళగనులు, రాష్ట ఉన్నాయి. ఏటిని. 

పలురకాలుగా వాడుతునాారు. దే డెవ్చళ్టు, వీరులు, మహార్తుగల మహాత్ములు ఎందరో 

కొలువబడుతునా, రు. రకరకాల కంటు పండిస్తున్నారు. రకరకాల నేలలున్నాయి. 

ఆడపులున్నాయి. సిన్న మొన్నటివరకు శ్రీగిరిపాటి అడవుల్లో పెద్దపులులుకూడా 
న ౨. ఈ ఆడవులొ పలురకాల కలప లభిస్తుంది. ఎన్నోరకాల పండ్లు, 

తెనెయు మొదలగువానిని అడవులద్వారా (గహించి, అమ్మడంద్వారా' 

కొందరు జెవితాన్సి గడుపుతున్నారు. నదులు, ఉపనదులు పల్నాటిగుండా పారు. 
బు చనొ? కుంఠి పహటుచొటులో తునాాయి వ గ కుంటలున్నాయి. కదు ట్టుల్ల కొంత మార్పువచ్చినా విద్యా, 

వదం సదువాయాలు అంతగా లేవ్వ 
రు 0) 

క స్పితిలో విలక్షణం కనపడుతుంది. ఖై) nt fs q g« క్ [2 a ర్ల అటో 
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కోలాటం రకాలు : కోపులు 

కోలాటం అనగానే చేతుల్లో కరలతో ఆటగాళ్ళు, వాద్యాల వాళ్ళు, జట్టు 

నాయకుడు - వాళ్లు ఆడే ఆటను మ్మాతమె పరిగణలోకి తిసుకుంటారు (పేక్ష ఎక్షకులు. 

కాని ఏటిలో భేదాలున్నట్లు పట్టించుకోరు. పేక్షకులకు అది అనవసరం కూడా. 

[పపంచంలోని (పతి దేళానికి, (పతి మతానికి, (పతి వస్తువుకు చర్మితలున్నాయి. 

అతు (ప్రతి ఆటకు, [పతి పాటకు చర్మిత ఉంది. ఆ కోవలోనే కోలాటానికి 

కొంత చర్మిత ఉంది. కోలాటం (పొచీన రూపాలు (పస్తుతం బాగా వెనుకబడిన 

వివిధ [పాంతాల్లో పలు కుల్ల కనిపిసాయి. అనుకరణ మానవ స్వభావం. 
కో (పతి దానికి ఆనుకరణలు ఆనునరణలు తయారప్పతాయి. లాటం 

అంతే. కొలం జరిగిన కొద్ది మార్పులు సహజమే అయిన ప్పటికీ ఆ మార్పుల 

వల్ల పూర్వ స్థితి స్వరూప స్వభావాలు ఆద్భళమౌతాయి, కోలాటం ఏ కాలం 

లోనూ ఏక రూపంలో లేదు. రుచి భేదాన్ని బట్టి రూప భేదం మారడం సహజం 

మార్పులు, చేర్పులు అన్ని |పజా కళలకు వలె క కోలాటం పట్ట కూడా వర్తిస్తాయి 

అయినప్పటికీ డ్రె (పాచీన కాలంలో కోలాటం భేదాల్ని గురించి నిరూపించడానికి 

నిష్కర్షమైన నిరూపాలు గోచరించవు, కాని |పస్తుతం ఇది వివిధ రూప భేదాలతో 
వివిధ పరి భాషలతో వెలసింది. పల్నాటి సీమలోని కోలాటంలో స్థూలంగా 

రెండు రకాలు గోచరిస్తాయి. 1. కులుకుల కోలాటం ౨. కుప్పెకపై కోలాటం 

(లేక) భారత కోలాటం (లేక) దేశి కోలాటం. 

కులుకుల కోలాటం :- 

కోలలతో చేసే కులుకుతో కూడిన కోలాటం కులుకుల కోలాటం కావచ్చు. 

ప్రయోగ కాలంలో ఆటగాళ్ళ కులుకు ముఖ్య లక్షణంగా గల కోలాట భేదం 

కాబట్టి కులుకుల కోలాటం అన్న శేరు ఏర్పడి ఉండవచ్చు. కులుకు అంటే 



1౯8 పలాట్ని సీమలో కోలాూకండా' 

గ 
(త్న జనో ణ్ 

లో టీ ఇ నే గ వి ల ఇ 

కదలికల్లో ఒకరకమెన కులుకు కన్పిస్తుంది. కొబ్టు కులుకుల కొలాటం అన్న కురు 
౬ నా 

ఆనరం. కెండో వరానికి చెందిన కోలాటంలో ఈ కులుకు ముఖ్యం కాదు. అఆలాలా 
“బధ ౧ . వ | 
నయన భూ విష్షేపాది రూపమయిన అభినయ భేదాలు ఈ కోలాటంలో |పథానం గొ 

ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా భరత నాట్యాన్ని ఫోలిన అభినయాలుంటాయి. ఆడుగులజ' ము 

కూలంగానూ, కర చలనానికి అనుగుణంగానూ నేత చలనం ఉంటుంది, కోలతాతం డా 

ఆడుతూనే చేతులు 'పెకెత్తడం, చేతులు ఆకాళాన్ని చూస్తున్నట్లుగా ఉఊంచడ రా, 

ఏటవాలుగా పెటడం, మరలా కిందకు తిప్పడం - ఈ కరచలనాన్ననునరించు 

నత చలనం ఉండడం ఇందులోని అంశాలు. భరతుడు నిర్దేశించిన లత ౭ఐ ౯ 

ఇందులో గొచరిస్తుం 

ముందుకు వేసి, మరొక కాలు ఒక అడుగు వెనక్కి_వెసి చేతుల వెళ్ళు నేలనుచూ స్తూ 

న్నట్టు ఏటవాలుగా (నాగిని నృత్యంవలె) తిప్పడం ఒక విశేషం, ఒంటిలోని 

వంపులది బయట పెట్రాలి ఒక్కాకగ్థా మా కులుకుల కోలాటం తాళం “టో 

దొద్దోదోం దోం దొద్దొద్దోం అడ్దోం దొద్రైదోం''ఆన ధ్వని నిస్తుంది. కులుకుడూ' 

కోరాటం [పయాోగం సాధన మీద నాధ్యపడే నర్తనం. అందులోను ఉసెత్తులో 

దీనిని. నిర్వహించడం మరింత కష్ట సాధ్యం. త్వరితంగా ఎగరడం ఉఊసుత్త్తా 
ఆక్షణం కాబడై ఆ సమయాన కరచరణ నే త్రాి నయాలు ఆట వేగనికి ఆసు 

గుణంగా ఉందాలి. చూడడానికి ఎంతో ఆందంగానూ, ఆలోచించడానికి ఎంతో 

ఆశ్చర ;ంగానూ ఉంటుండి ఉగెత్తులో ఈ కులుకుల కోలాటం. కులకుల కోలా 

టాన్ని కొందరు ఒక పుళ్ణితోను, మరికొందరు రెండు పుల్లల తోను వేసారు. కులు 

కుల కోలాటంలో (పతి పాట చివర ఆటను ముక్తాయించవలసిందే. మరొక పాటను 
పాడవళెనంచె మరలా మొదలు పెట్టవలసిందే. అటే పతి కోపు చివర ముక్తా అ 

సిందే. పల్నాటి సీమలో కులుకుఠా 

వాడుకలో ఉండేవి. ఇందులోని కొన్ని కోపులు అథే కలాటం పన్నెండు కొపులు 
చా 

5 అ వే os ణా గ్ చాటి ఖీ బరుత్ భారత కొలాదంలో ఉన్న పృటక్ అభినయం లేకపోవడం కన్పిస్తుంది _. | 
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4. చెట్టుమలై కోపు 5. జం కి శ్వా 

కోపు 6. పక్కముడి చిటికెల కోపు (లేక) పక్కమూడు కోపు 9 "పెదచెలయ 
అల్లో ళీ ల ళు కోపు 10. బిల్లడుగు కోపు (లేకి బిల్లవాణి కోపు 11. లంకెకోపు 12, లాలికోప్ప. 

వీటిలో మరలా కొందరు ఒక్కొక్క కోపుకు మరికొన్ని భేదాలు కని 
పెట్టారు. ఒక్క- చిన్న చెలియకోపులోనే ఐదు భేదాలు చెపారు. వారివారి 
తేటలను బట్టి, సమయాన్ని బట్టి, సరదాను బట్టి వారు నూతన [ష్మకియలి 

సృష్టిస్తూ ఉంటారు. | 
బై 

ఇట్లా ఎన్నో అభినయాలు కల్లి కష్టభూయిష్టమెన ఈ కోలాటం అక 
డక్కడ నిలిచి ఉంది. దీనికి (పాచినత ఎంత ఉందో వె భవంకూడా ఆంత ఉంది 

ముఖ్యంగా కులుకుల కొలాటం జాగా నెర్చిన జట్టు నాయకునకుగాన్సి, 

జట్టుకుగాని స్వాభిమాన గర్యముంటుంది. ఇట్టాంటి (పతిష్టగల ఈ కోలాటంలోసి 
కోపుల్ని, వాటి గతుల్ని పరోలించడానికి వీలులేకుండా పల్నాటిలో 
కనుమరుగై పోయాయి. |పస్తుతం నామమ్మాతంగా మిగిలి ఉన్నాయి ఈ కోప్పలు. 
కులుకుల కోలాటం నేర్చినవారు కూడా వృద్ధులయి కొందరు, ఉదర పోషణాస్వాడ 
ణలో ఇతర రీతుల్ని చేపట్టి కొందరు దాన్ని వదలివేశారు. మరలా దా, 
వృత్తిగా స్వీకరించడానికి దానికి సరైన ఆదరణ లేదు. కష్టతరం కావడడ్ 
అందుకు కారణం. అంటే దీని? ఆభ్యసించడం, [(పయోగంచడం కషసాధాం ఎ ష్టసాధ్యం కాబట్టి నేర్చేవాష్త ఉన్నా దీన్ని నేర్చుకునేవాళ్ట కన్పించడం లేదు... 

(పస్తుతం 

దేశికోలాటం లేక కుప్పెక సె కోలాటం లేక భారత కోలాటం : 

భరతముని నిర్దేశించిన లలాట నయన భూవి కేపాది ఆంగికాభినయాడి, 
(పాముఖ్యం లేని కోలాటాన్నే దేశి కోలాటమని [పజలూ, (పయో కొలు వ వూవహ 

॥ య పాలి ల రించినట్లుగా ఊహించవచ్చు. ఈ రీతి కోలాటంలో క[రలు రెండూ కలివి 
కుప్పగా చేసి కోలాటం వేయ్యడం ముఖ్య లక్షణం కాబట్టి కుపెెకపె కోలాల- 

ష్ తో లో లట కక అన్న పరు సం కమించి ఉండవచ్చు. కరకు క కై రూపాంతరం. కోలాటం 
ఆడేటప్పుడు ముందు ఒక చేతి పుల్లతోను, తర్వాత మరొక చేతిపుల్లతోను ఎవ 

వ్యక్తి చేతుల్గోని పుల్లల్ని విడివిడిగా కొట్టి తర్వాత రెండు పుల్లలు కలివి ( 
PK.9 

_ 
WL) 
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చేసి) ఒకేసారి ఎదుటి ఆటగాని రెండు పళ్ల (జత చేసిన పుల్లల్ని కొట్టడాన్నే 

కర్టి కొట్టడం అంటారు, ఈ కొలాటం ఆడినంత సేపు ఇదే పద్దతిలో 

వేస్తుంటారు. కాబట్టి దీనికి కుప్పె కపై ఆనే పేరు తగి ఉంది. ఈ దే లేక 

కుప్పె కి కోలాటాన్నే భారత కోలాటమని కూడా అంటారు. కాని భారత 

లాటం నామాన్ని గురించి చరిత అడిగినా చెప్పేవాళ్ళు కన్పించడం లేదు. 
కొందరికి పేర్ద మీద మోజు. వింటానికి ఇంపుగా ఉన్న పదాల్ని పేర్టుగా 

పెడతారు. అంతేకాకుండా జాతీయ నామాలు కూడా బాగా వాడుతున్నారు. 

ఉయ భావం _పబలిన ఆనంతరం దేశి లేక కుపె మె కటి కోలాటానికి భారత 

టం అన్న పేరు జాతీయతా భావ సూచకంగా పెట్టి ఉండవచ్చు. అందరికీ 

ఒక పేరు మీదనే ఇష్టం ఉండక పోవచ్చుగదా! వారివాది ఇష్టాన్న నుసరించి పెట్టిన 

ఈ పేరు వారివారి కివ్యగణాలవల్లి ఎక్కువ (ప్రచారం పొందుతాయి. 
లం 

కులుకుల కోలాటంలో పుల్లలు విడివిడిగా కొట్టడం జరుగుతుంది. రెండు 
పుల్లలు కనిపి వెయ్యడం లేనేలేదు. భారత కోలాటంలో ఎత్తుగడలో కొంత సేపు 

బిడి పుల్లలతో కొట్టడం ఉంది. ఆ తర్వాత రెండు పుల్లల్ని కలిపి కొట్టడం ఉంది. 

కులుకుల కోలాటంలో క|రలు. తగిలీ త అనట్టు కొడతారు. శబ్దం రూడా 

"పెద్దగా రాదు. భారత కోలాటంలో క్యరలు ఆభిముఖంగా . గట్టిగా కొడతారు = 

పాట కూడా వినపడనంతగా ధ్యని వస్తుంది. భారత కోలాటంలో పాటను పాడి, 

ఉసెత్తులో ఎగిరించి, తగ్గించి మరొక పాపను కూడా ఒకే కోపులో ఆందుక్ కోవచ్చు. 

కాని కులుకుల కోలాటంలో పైటపాపకీ ఆటను ముకాయించాలి. భార తకోలాటం చాలా 

సులభమైనపద్ధతి, చూడగానే నేర్చుకోవడానికి వీలయ్యే ఆట కాబటి ట్టి | పచారం విరివిగా 

సాగుతుంది. 'ీరికవేళల్లో పదిమందికూడి ఏదై నా ఉల్లాసంగా కాలంగడపాలనుకుంటే 

ముందుగా గు ర్తుకు వచ్చేది భారత కోలాటం. అయితే దీని (ప్రచార బాహుళ్యాన్ని 

బట్టి స్వరూపం. కొన్ని కొన్ని (పాఎతాల్లో మారిపోతుంది. 

కులుకుల కోలాటంలో పన్నెండు కోపులు ఉన్నట్టు గమనించాం. కాని భారత 

కోలాటంలో ఆడేవాళ ఎనిబట్టి, వివిధ (పాంతాలల్లో పలు రూపాల్ని సంతరిచుకుంది. 

చేతనై నబాళ్ళు, చేవఉన్న వాళ్ళు చేతన నన్ని కోపులు సృష్టించారు. గతిలో ఏదో 

కొద్దిమార్పు ఊంచేసరి, ఆది మరొ క కోశ వె కూర్చుంటుంది. ఇట్టా చేర్చి చేర్చి 
పల్నాటిసీమలో భారత కోలాటంలో ముపె ప్పెఐదు కోపులు తయారై నాయి. అయితే 

ఎక్కడా ఏ ఒక్కరు ముప్రై ఐదు కోపులు ఒక (పదర్శనలో ఇవ్వరు; ఇవ్వ 

లేరు, ఆది; సాధ్యంకాదు కూడా. కోలాటం నేర్చిన వాళ్ళలో ఎక్కు-వ మందికి 
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పన్నెండులక పదిహేను కోపులకంటే ఎక్కువరావు. అయితే అందరూ నేర్చిన 

పన్నెండు లేక పదిహేను ఒకే విధమైన కోపులు మా|తం కావు, అందరూ |పఠూ 
గిస్తున్న కొపుల్ని లెక్కెస్త అనురూపాలుపోను భిన్న రూపాలు ము ప్పెఐదు దాకా 

ఉన్నట్లు లెక్క తేలింది. అయితే చౌల నరసింహదాసు అనే జట్టు నాయకునకు 

మాతం ముప్పై కోప్తలు వస్తాయి. ఈ ముప్పెఐదు కోపులు_ కోలాట 

బేదాలొ ఇమిడిపోతాయి. ౬ఒకొ "క గై క్ కోలాటంలో నాలు నుంచి పదిహేను 
లు a 

వ్, 

కోపులదాకా ఉండవచ్చు. ఈ కోలాట భేదాలకు గతిఖిదంలతో కాని, క; రలు 

కలిపే విధానంలో కాని తేడా ఏమి లేదు. తాళం కూడా మార్పులేదు. వీటిలో 

తాళం “తధిమి తక్కచెల్, తధిమి తక్కచెల్, తధిమి తక్కచెల్ో అనే 
ఇ అ శబ్దాన్ని ఇస్తుంచి భారత కొలాటాన్నె _వాంతాల్ని బట్టి వేరు వెరు పరి 

భాషత్ వ్యవహరించడం కద్దు, పల్నాటి దీనికి ఏడు పేర్లు కన్చిసాయి. అవి 
౯. ళ్ చి 

1. గుజరాతు కోలాటం 2 గొలౌ.ండ కోలాటం శీ. చిలక్మర కి కోలాటం 4. దసరా 

రుకోలాటం 7. మురళి కోలాటం అనేవి. 

అయితే ఈ కోలాటాల్లో సందర్భాన్నను నుసరించి ఏడెనిమిది లేక పదికోపుల కంటె 
ఎక్కువ ఆడించరు. లేకపోతే ప పన్నెండ ఏ కోపలు చెప్తుంటారు, ఏదో పండుగలకు 

గాని, తిరునాళ్ కుగాని ఒక్కా (పదర్శ న ఇచ్చేవారు. ఇంతకంటె ఎక్కువకోష్ణ పులు 

పదర్శించలేరు, పదిపన్నెండు కో "పులు వేయాలంటే ఐదారు గంటలు పడుతుంది. 

అప్పటికి ఆట గాళ్లు పూర్తిగా అలసిపోయి, కదలని పరిస్థితిలో ఉంటారు. ఐదారు 

గంటల్లో ఎక్కువ ఎగర డంవల్ల ఇంక ఏమా[తం ' హుషారు'లేని పరిస్థితి ఏర్పడు 
తుంది. 

పల్నాటి సీమలో [ప్రచారంలో ఉన్న ముప్పెఐదు కొపులు ఇవి: 

1. ఉద్ది తిరుగుడు కోపు. 2, ఉయ్యాలకోపు. శీ. ఎరుకలకోపు 4. కలువ 
రాయ కోపు. 5. కంస కోపు. 6. కుందనపు కోపు. 7. కృష్ణ కోపు, ర్. గారడి 

కోపు 9. చదరంగం కోపు. 10. చిన్నకత్తెర కోపు. 11. చిన్న చెలియ కోపు 
12. చుక్కల కోపు 1కి, చుట్టు కోపు, 14. చెలియజడ కోపు. 15. .. ఆంజాలకోస 
16. జడకోపు. 17. తెల్లకోపు. 16. పెదచెలియ కోపు. 19, పె పెద్దక తెర కోపు. 
20. పొడమల్లై కోపు. 91. ఫై పొర్షకోపు 2౨9. (పార్ధన కోపు. 28. బజారు కోపు. 
బి4. బురుజుల కోపు. విక. భామకోపు. 26. భారతకోపు. 27, మల్లె పందిరి. 
ఏర. మాయబజారు. 29. రాంజాణం, 0. రెడ్డొరి కోపు 81. లలిత కోపు. 
ఏ2. లాలికోపు. 88. వరగ తెరకోపు. లీ4. వాలె లెడు కోపు. కిక. శ్రీకర కోపు. 
అనేవి. వీటిలో పచురంగా. (వచారంలో ఉన్నవీ, ముఖ్య మైనవీ పన్నెండు 
కోపులు. 
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ఆవ : 

1. ఉట్టి తిరుగుడు, 2. కంసకొపు, శి. కలువరాయ కోపు, 4. కృష్ణ 

కోపు, 5 జడకోపు, 6. (పార్ధనకోపు, 7. బురుజులకోపు, రి. మల్లెపందిరి కోపు, 

9. మాయబజార్ కోపు, 10. లలికకోపు, 11. వరగ త్రెరకోపు, 12. సమఎత్తు 

కోపు. 

| 
| ఇర "స్ట 

వ ad ed ఈ 
ఆజ re 6న ష్ 6౧ ఇప ర 2 9 

రు న... స కోపులు సే 4 ప్రత్త (| ల lpg 
సం స్ అ (నీ శై బం భు ఏ, 

ణి ల్లో 9 బం Se “Ih xe 
ఖం తె bb Gg | ble లి య్ ౨౪ భవ 82 (6 |m ౫] 

3||, | ఫి అ ౩ |౫ | ౫ (గ్ల 

1. | ఉజ్జితిరుగుడు కోపు Iv | | ౪|| (2|| 7 
2. | కంసకోపు [ద || 4|| చి | [4] ల్ 

శి. | కలువరాయ కోపు Vv || | ౮ |X ఎ |X | 8 
4. | కృష్ణకోపు [|| [4|| || 6 

5. | జడకోపు (0|| [||| ౪ (| 6 

6. | |పార్థనకొపు vIV|Vv|vV|vYIVY IVY |vV |8 

[. | బురుజుఐకొపు || ౪|| ౮/2 ఎ [ల్ 

8. | మల్లెపందిరికొపు || 4/౪4 /4|న య | ల్ 

9. | మాయాబజార్కోపు XK | | | ౪| | ౧౧|| 2| 4 
10. | లలితకొప్ప రది [|| చి వక్ర 
11. | వరగత్తెరకపు 1/1౪ 4|| 4|| 4|| 

1. | సమవక్తుకోపు || ౪|| 4౫4 | | 5 

ప చా ఈకల 
(ఇందులో EVA (పచారంలో ఉన్న ందుకూ; “ల గుర్తు (పచారంలో 

పనందుకూ గుర్తులుగా తీసుకోబడ్డాయి. ) 
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పెన పేర్కొన్న ముప్పైఐదు కి కోపుల్గొను, కోపుకి కోపుకీ చరించే మార్గం 

లోను, కరచలనంలోను, క|ర్రల క కదలిక కల్లి ను బేదం ఉంటుంది. భారత కోలాటాల 

నుంచి విడివడ కోలాట భేదాల స్వరూప స్వభావాల గురించి కొంచెం పరిశీలిద్దాం. 
టి 

ళ్ ఇక్ 
1. గుజరాతి కొలాటం : 

భారత కోలాటానికి [పాంఠతియమైన ఒక వ్యవహార నామం గుజరాతి 

కోలాటం. ఇది (శ్రీగిరిపాడు, వెల్టుర్తి మొదలయిన గామాల్లో వ్యవహారంలో ఉంది, 

గుజరాతు అంటే ఘూర్జర దేశం అని నిఘంటువుల్గొ వివరింపబడింది.2 అంతే 
కాకుండా గుజరాతి అనేది ఒక నాట్య విశేషంగా కూడా చెప్పబడింది. నాట్య 

విశేషం అనడానికి 

సీ, “ోకులిశాయుధుని నిండు. గొలువులో గుజరాతి 

'మేలుక్ ప్పుల( గొంతమెప్పవడసి ee ఇల? ఉత రాళ్ల 

లం జలకంబు లాడి”* అనేదీ 

or నాట్య భేదంబుల నామముఠల్ దనరు జకి్యిా-ణి 

గుజరాతి పేరులనంగ............ ర 

అనేదీ ఆంధ సాహిత్యాధారాలు, అంతేకాదు, ఈ గుజరాతిలో రెండువిధాలై న నర్త 

నాలున్నాయి. 1. స్రీలు | పదర్శించే “గర్భానాట్యం' 2, పురుషులు పదర్శించే 

“దండియారాస. అయితే దండియారాసను కొన్ని సమయాల్లో గుజరాతుదేశంలో 

స్రీలు, పురుషులు కలిసి దర్శిస్తారు. 6 దీనికీ పేరు మోజుకొద్ది పెట్టుకున్నట్టుగా 

ఊహించవచ్చు. ఇందులో 1, పార్థనకోపు ది, చుక్కలకోపు ల. భామకోపు 

4, మల్లిపందిరికోపు. ర్, లలితకోపు 6. లాలికోపు మొదలయిన కోపులు చెపారు. 

2, శ. ర. 2లిలి; 

లి. వాని. ద్వి. సం. వివి", 

4. కంకంటి పాపరాజు, పాపరాజు, ఊఉ. రా, 4-175, 

5. ఆంధ భాషావర్ణం, 180. 

6. నటరాజ రామకృష్ణ, నృత్యజ్యోతి, పు. 1898. 
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ఉల్లాసంకొద్దీ, ఏదో కొత్ర శేరు పె పెట్టాలన్న ఉబలాటంకొద్ది; పెట్టిన "పేరు 

మ్మాతమే. అంతేతప్ప గోల్కాండ పాంతానికి ఈ ఈ కోలాట భేదానికి సంబంధమేమీ 

ఉన్నట్లు కన్పించదు. పిడుగురాల, పిల్లుట్ట ప్రాంతాల్లోను; శ్రీగిరిపాడు, వెల్దుర్తి 

(పాంతాలలోను ఈ కోలాటం పేరు 'దేజారంలో ఉంది. ఇందులో 1. ఉద్ది 

కోప, ౨, క త్రెరకోపు. లి. గణపతి కోపు. 4. భారతకోపు. ర. మల్లె 

కుప్పెక బై కోలాటం అనే పేరునుబట్టి దానికి భిన్నంగా రెండు క|రలను 

వీలదీసి విడివిడిగా దెబ్బకొక్షు లక్షణం (ప్రముఖంగా కలది కాబట్టి చీల 

కర లేక విడిపుల్ల కోలాటం ఆని పేరుపడి ఉండవచ్చు. ఇందులో రెండు 

చేతుళ్ల ని కర్రలు బనివిదిగా క కొడం జరుగుతుంది. అంటే మొదట ఎడమ చేతి 
లోని కర్రతో ఎదుటివాని ఎడమచేతిలోని క్యరతో కొట్టాలి. తర్వాత కుడిచేతి 

క; రతో ఎదుటివాని wen కర్రతో కొట్టాలి. ఆట ఆడినంతశే సేపు ఇట్లా విడి 

విడిగానే కొడుతుంటారు. గాడవారిపలైె, పోలేపల్లి మొదలయిన [(పాంతాల్లో ఇది 

| పచారంలో ఉంది. ఇందులో 1. ఉద్ది తిరుగుడుకోపు, లి, కృష్ణకోపు, 8 .చిన్నక తెర 

పు, 4. బురుజులకోపు, ర్. మల్లేసందిరికోపు 6. వరగ త్రెారకోపు మొదలయిన 

దశరాతి పండుగనే దసరా అంటారు: / దశరా[తి పండుగ సందర్భంగా 

వేపే కోలాటం కాబట్టి దసరాకొలాటం అంటున్నారు. జట్టు నాయకులు దసరా 

పండుగకు బజార్ల వెంట తన జట్టుతో కోలాటం వేయిస్తూ దసరామామూళ్లు 

ఆలో 
{ 
4 

రా చంచా దాలు] వసూలుచేనుకుంటారు. తక్కిన | ప్రాంతాల్లో దసరా సంద. 

“09 వసూష్నచేస్తున్న క లాటాల్ని దనరా కోలాటం అని వ్యవహరించరు. 

స 

33 ర్ q యి “గ శే తరమైన పండుగ పబ్బాల్లో వేసే కోలాటాన్ని కోలాటం అని 

మా;తమేె వ్యవ హారిస్తారు. ఇది విడుగురాల (పాంతంలో (పచారంలో ఉంది. 
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ఇందులో బజారు కోలాటంలోని కోపులై న బజారు కోపు, చదరంగం కోపు, 

మాయబజారు కోపు ఉంటాయి. అన్నింటిలో వలె ఇందులో గూడ ప్రార్థన కోపు 

ఉంటుంది. సాహిత్యంలో అక్కడక్కడ మార్పులు ఉంటాయి. ఎక్కువగా 

దసరాకు సంబంధించిన పాటలు పాడుతుంటారు. వాటితోపాటు మామూలు 

కోలాటం పాటలు కూడా పాడుతుంటారు. 

త, నాటు కోలాటం: 

కులుకుల కోలాటంలో అభినయాలు ఉంటాయి. కాబట్టి దానికి భిన్నంగా 

తయారైన కోలాటాన్ని నాటు కోలాటం అంటున్నారు. భారత కోలాటానికి దేశి 

కోలాటం అన్న "పేరు ఉన్నట్టు వెనుక గమనించాం. దేశి అన్న సంస్కృత 

శబ్దానికి తెలుగు మాట “నాడు, ఈనాడు కు విశేషణం - అదే పూర్వురూపం 

నాటు అనేది, నాటు ఆంటే జానపద [పాంతం, |గామీణ |పాంతం (Rural area) 

అని అర్థాలు చెప్పవచ్చు. అంటే దేశీయమైన లక్షణాలతో కూడినది ఈ నాటు 

కోలాటం. ఇది గుండ్రపాడులో అధిక [పచారంలో ఉంది. ఇందులో 1. ఉద్ది 

తిరుగుడు కోపు. 2. కలువరాయ కోపు. కి. కృష్ణ కోపు. 4. జడ కోపు. 

ర్, తెల్ల కోపు, 6. పార్థన కోపు. 7. బురుజుల కోపు. రి. రాంబాణం కోప. 

9. వరగత్తెర కోపు. 10. సమఎత్తు కోపు - అనేవి చెపారు. 

6. బజారు కోలాటం : 

బజారుల వెంట తిరుగుతూ వేసే 8 కోలాటాన్ని బజారు కోలాటం అంటారు. 

బజాళుకు పూర్వురూపం బాజార్. ఉర్దు భాషా ముఖంగా తెలుగులో పవేశించిన 

పారశీక భాషా పదమిది. సంస్కృతంలో (పసార శబ్దం పారశీక శబ్దానికి జ్ఞాతి 

రూపం. వీధుల కూడలిలో కోలాటం వేస్తూ ఒక్ చోట నుంచి మరొక చోటకు 

వళ్ళే సమయాన నాలుగు వరుసలుగా ఏర్పడి రెండు చేతులు పెకెత్తి ఎవరి 

కర్రలు వారు పాటకనుగుణంగా కొడుతూ వెళ్ళుతుంటారు. ఇది పిడుగురాల 

(పాంతంలో _పచారంలొ ఉంది. ఈ కోలాటంలో బజారు వెంట తిరుగుతూ వేయ 

డానికి అనుకూలమైన క" కోపులు ఉంటాయి. 1. చదరంగం కోపు. ల్ల, (ప్రార్థన 

కోపు, శి. బజారు కోపు, 4. బురుజుల కోపు. 5. మాయబజారు కోప్ప 
మొదలయిన కోపులు చెపారు, 
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7. మురళి కోలాటం: 

Wal రీలావిలాసాలకు, ఆయన అనుచరుల చేష్టలకు సంబంధించిన 

కలిగిన పాటలు పాడే సందర్భంలో వేసే కోలాటం కాబట్టి మురళి 

కోలాటం అన పేరు రు వచ్చి ఉండవచ్చు. ఇతరమయిన పాటలు పాడుతున్న ప్పుడు 

కూడా ఈ పరిభాషనే వాడుక చెయ్యడం కద్దు. ఇది పిడుగురాల, పిల్లుట్ర 

E పాంతాల్లో _పచార రంలో ఉంది. ఇందులో 1. (పార్ధన కోపు, 2, కంస కోపు. 

. కృష్ణ కోపు. 4. గారడి కోపు. 5. చెలియ కోపు. క. జడ కోపు. 7. భామ 

కోపు మొదలయిన కోపులు చెపారు. 

గో 

cor 

ఇట్లా కోలాటం నుంచి విడివడి నూతన న నామాన్ని సంతరించుకొన్న భారత 

కొలాటం ఏడు పొంతీయ నామ భేదాలతో, ముప్ప ఐదు కోపులతో పల్నాటిలో 

[పజ చారం లోను, విశిష్ట స్థానం లోను డింది. ఇందులో గుజరాతి కోలాటం, 

గల్కాండ కోలాటం, చీల కర కోలాటం, దసరా కోలాటం, నాటు కోలాటం, 

బజారు కోలాటం, మురళి కోలాటం అనేవి ప్రాంతీయ కోలాట భేదాలుగా కన్పిస్తు 

న్నాయి, ఎక్కువగా _పచారాన్ని పొందడం, (ప్రచారం ఎక్కువయినకొద్దీ 

రూపాంతరాలు ఏర్పడడం ఆనే జానపదరీతిలోని ముఖ్య లక్షణంగీ ఈ కోలాటంతో 

కన్పిస్తుంది. 

భారత కోలాటంలోని ము-ప్పెఅయిదు కోపుల్నీ, వాటి గతుల్నీ పూర్తిగా 

వరిశీలి లిస్తే తెలుసుకోవడానికి చాలా ఉత్సాహజనకంగా కన్పిస్తాయి, ఈ కోపులి పుల్ని 

వాటి గతుల్ని వివరించేముందు (పతి కోపులోనూ వచ్చే ముఖ్యవిషయాల్ని చర్చిం 

చడం అవసరం. అందులో ముఖ్యంగా ఆటగాళ్ళ పేర్ద, ఉద్దులు, వలయాలు, విరామ 

సమయాలు, స్థానాలు- మొదలయినవి తీసుకొవచ్చు. 

ఆటగాళ పేరు - 
ae) a) 

కోలాటంలో గుర్తుకోసం ఆటగాళ్లకు పేర్లు పెడతారు. ఎక్కువచోట్ట సగం 

మందికి రాముళ్ల (1) నీ, మిగిలిన సగం మందికి లక్ష్మణు (ఓ) లనీ పేర్లు పెడ 

ట్లో 
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తారు. దాదాపుగా పల్నాటిలో (పతిచోట ఈ పేర్ల వినిపిసొయి. ఆటలో మొదట 

ఆటగాళ్లంతా ఒకే వలయంగా నిల్చుంటారు. వలయంలో ఈ పేర్ద ఒకటోస్థానం 

నుంచి మొదలవుతాయి. బేసి స్థానాల్లో వాళ్లంతా రాముకు, సరిస్థానాల్లో వాళ్లంతా 

లక్ష్మణులు. అందరూ ఒకే వలయంలో ఉన్నప్పుడు (పతి రాముని తరువాత ఒక 

లక్ష్మణుడు ఉంటాడు. కాని "ఆట మొదలు పెట్టి ఆట గాళ్లంతా రెండు వలయాలుగా 

ఏర్పడేటప్పుడు రాముళ్లంతా లోపలి నలయంగాను, లక్ష్మ ణులంతా వెలుపలి 

వలయంగాను ఏర్పడతారు. అపుడు లోపలి వలయంలోని రాముళ్లను ఒకటో 

రాముడు (1.R), రెండో రాముడు (2.R), మూడో రాముడు (8.2) అని 

వరుసగా పిలుసారు. అక వెలుపలి వలయంలోని లక్ష్మణులను ఒకటో లక్ష్మ ణుడు 

(1.L), రెండో లక్ష్మణుడు (2.1), మూడో లక్ష్మ ణుడు (8.1) అని వరుసగా 

పిలుస్తారు. లోపలి వలయంలోని ఒకటో రాముని (1.R) తో వెలుపలి పలయం 

లోని ఒకటో లక్ష్మణుడు (1. 1) కలసి ఉద్దిగా ఏర్పడతారు. అన్లే రెండు, 
మూడు, నాల్గు రాముష్ట, రెండు, మూడు, నాల్గు లక్ష్మణులతో కలసి ఉఊద్దులు. 

ఇప్టే అందరూ ఏర్పడతారు. ఆటగాళ్లు సామాన్యంగా రాముక్టు ఒకరకం దుస్తులు, 

లక్ష్మణులు మరోరంగు దుస్తులు ధరిసారు. ఆయితే దుస్తుల ఆలంకరణగాని, ఇతర 

'అలంకరణలుగాని [పదర్శనరోజు మ్మాతమె ఉంటాయి. నేర్చే సమయాల్లో 

మూలు దుస్తులే ధరిస్తారు. 

ఉద్దులు 1 

కద్దరు ఆటగాళ్ళు కలసి ఉద్ది అని పిలువబడుతారు. వీరిలో వెలుపలి 

వలయంలోని ఆటగాజ్జి వెలిఉద్దికాడనీ, - లోపలి వలయంలోని ఆటగాజ్ఞి లోజిద్ది 

'కాడనీ ఆంటారు. ఆటకు ఉద్దులు ముఖ్యం. ఇద్దరు ఆట గాళ్ళు ఉద్ది కాబట్టి 

కోలాటంలో ఆటగాళ్ళు సరిసంఖ్యలోనే ఉంటారు, 

వలయాలు : 

(పార్గనతో ఆటమొదలు పెట్టబడుతుంది. (పార్ధనకొపులో ఆటగాళ్ళంతా ఒకే 

వలయంగా ఉంటారు. కాని తర్వాత కోపు నుంచీ ఆట ఆడడం మొదలవుతుంది. 

'అపుడు ఆటగాళ్టు రెండు వలయాలుగా ఏర్పడతారు. వెలుపలి వలయం లేక 

'వెలి వలయం, లోపలి వలయల లేక లో వలయం అని వాటికి పెర్టు. ఆట 

ఏ గతిలో ఆడుతున్నా వలయం కనపడుతూనే ఉంటుంది. నేర్చే సమయాల్లో 
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కన్పించే వలయాలకంటే . [పదర్శనల్హా కన్పించే వలయాలు (పత్యేకతను కలి: 
య షు ౧ 

ఉంటాయి. అంటే _ప్రదర్శనల్లో రాముష్టు, లక్ష్మణులు వేరువేరు రంగుల దుస్తులు 

ధరిసారు కాబట్టి వెలుపలి వలయం ఒక. రంగుతోను, లోపలి వలయం వేరొక 

రంగుతోను విస్పష్టంగా కన్పిస్తుంది. ఆట ఆడే సమయాల్లో ఆయా రంగులు. 

ఆయా వలయాల్లోనే స్థిరంగా ఉండవు. ఆటగాష్ట వలయాలు మారుతుంటారు 

కాబట్టి వలయాల్లో నిర్ణిత గతిననుసరించి రంగులు మారుతుంటాయి. 

విరామసమయాలు : 

కులుకుల కోలాటంలో పాటకి పాటకి మధ్యలో విరామం ఉంటుంది. ఒక 

కోపులోనే రెండు పాటల మధ్యలో ఉందే ఈ విరామ సమయం రెండు నిమిషాల 

పొటు ఉంటుంది. ఈ విరామ సమయా వూన్ని తమ అలత తీర్చుక్ డానికి వినియో 

.గించుకుంటారు. భారత కోలాటంలో ఒకే కోపులో రెండు పాటల మధ్య విరామ. 

సమయం పెట్టుకోవచ్చు; లేదా విరామ సమయం లేకుండానే కలిపి ఆడవచ్చు. 

అయితే రెండు కోలాట్సలోను కోపుకీ కోపుకీ మధ్యలో విరామ సమయం ఉంటుంది. 

అదైనా రెండు నిమిషాలపాటు మ్మాతమే. అది అలత తీర్చుకోవడానికే వినియో 

శిస్తారు, నాలుగైదు కోపులు వేసిన తర్వాత ఒక అరగంటపాటు విరామం. 

తీసుకుంటారు. ఈ విరామ సమయంలో చుట్ట, బీడి తాగే అలవాటున్న వాళ్లు 

ఆవి తాగుతారు; మంచినీక్ణ తాగుతారు. జట్టువెంట అదనంగా కొందరు ఉంటారు. 

వారు నీష్ట, చుట్ట, వీడి మొదలయినవి అందిస్తుంటారు. అవన్నీ వారు ముందుగానే 

చుట్టుపక కల ఉన్న దుకాణాల నుంచి గాని, లేదా ఇండ్ల నుంచి కాని సేకరిస్తారు. 

స్ప్ట తెచ్చిన పా|తలు ఆట ముగిసిన తర్వాత ఎవరివి వారికిస్తారు. విరామ. 

సమయాల్లో ఆట ఆడేటప్పటి అవకతవకలను గురించి, ఆడవలసిన పద్ధతిలో 

ఉండే మెలకువలను గురించి చర్చించుకుంటారు. ఆట సరిగా చేతగాని హరిని 

విరామ సమం నూల్లో తొలగించి జట్టువెంట ఆదనంగా వచ్చిన ఆటగాళ్ళను తీసు. 

కుంటారు. ఆట మధ్యలో ఉత్సాహం తగ్గి ఆట మందకొడిగా ఆడేవారికి, తగిన 

పద్ధతిలో త్వరితంగా ఆడలేని వారికి తగిన ఉత్సాహాన్ని, |ప్రోత్సాహాన్ని కల్లించే 

మాటలు చె పుంటారు. శక్తి ఉడిగినా, ఉత్సాహం తగ్గినా, అలసిపోయినా ఈ. 

విరామ సమయాలు ఆటగాళ్ళను ఆదుకొని తగిన శక్తిని ఇచ్చి అలసటను. 

హోగొటి, మరలా ఆట ఆడటానికి తగిన ఉత్సాహాన్ని, (పోతాహాన్ని కలుగ ప 

జేసాయి.. 
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శ్ధానాలు : 

కోలాటం ఆడే స్థలాన్ని 'గరిడి అంటారని లోగడ తెలుసుకున్నాం. ఈ 

గరిడిలో ఆట గాళ్ళ స్థానాల్ని గుర్తించడం ఆవసరం. ఈ స్థానాల్ని బేసిస్థానాలు, 

సరిస్థానాలు అని విభజింపవచ్చు. 1 , లీ, 5, ' 9 మొదలయిన బేసి ఆంశెలకు 

సరిపోయే స్థానాల్ని బేసిస్థా నాలనీ, 95 4, 6, 8,10 మొదలయిన సరిఅంకెలకు 

సరిపోయే స్థానాల్ని సరిస్థానాలనీ అంటారు. ఇవి లోపలి వలయంలోను, వెలుపలి 

వలయంలోను ఉంటాయి. వెలుపలి వలయంలోని బేసిస్థానంలో ఉన్న ఆటగానికిః 

ఆ స్థానానికి ఎదురుగా లోపలి వలయంలోని బేసిస్థానంలో ఉన్న ఆటగానితో 

ఉద్ది, ఆపై వెలుపలి వలయంలోని సరిస్థానంలో ఉన్న ఆటగానికి, అతనికి 

ఎదురుగా లోపలి వలయంలొని సరిస్థా న నంలో ఉన్న ఆటగానితో ఉద్ది. ఇట్టు 

కోలాటంలోని బేసి, సరిస్థానాలు వాటికి తగ్గట్లు ఆటకు తోడ్పడతాయి. 

కోపులు 

ప్రార్థన కోపు తర్వాత అన్ని కోలాట భేదాల్లోను ఇది మొట్టమొదటి కోపు. 
ప్రార్థన ముగిసేదాకా తమతమ నిర్ణిత స్థానాల్లో నిల్చున్న ఆటగాప్ట ఈ కోపుకు 

విరుపు మొదలుకాగానే తమ ని స్థానాలు మార్చుకొని ఉద్దులుద్దులుగా తిరగడం : 

మొదలవుతుంది కాబట్టి దీనిని ఉద్దితిరుగుడు కోపు అంటారు. కొందరు ఈ కోపును 

(పార్గన కోపు కింద చెప్తారు. ఈ కోపులో సామాన్యంగా “భారతదేవిరో నిన్నూ”, 
“రారా ముద్దులగుమ్మాలలనా రావూరి శెలికాడా'', “పరమపద గోవింద మాదవ, 

“రామా లాలీ మేగా శ్శ్మేమా లాలీ" అనే పాటలు పాడుతారు. 

ఈ కోపులో మొదట బేసిస్థానాల్లోని రాముళ్ళంతా లోపలి వలయంగానూ. , 

సరిస్థానాల్లోని ని లక్ష్మ ఇమలంతా వెళుపలివలయంగానూ ఏర్పడుతారు. ఇట్లా ఏర్పడు 

తూనే ప పుల్లలు గలగడం మొదలుపెడతారు, * ఆటగాళ్ళు మొ తం ఇరవై మంది 

అయినప్పుడు పదిమంది రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, పదిమంది * లక్ష్మణులు. 

వెలుపలి వలయానికి వస్తారు. పతి ఆటగాడు మొదట ఉఊద్దికానితో పుల్చ గలిపి, 
రెండొ "దెబ్బ కుడిపక్క_కు జరిగి కుడివై వై పువానితో కొట్టి, తర్వాత ఎడమ పక్కకు 

జరిగి మూడోదెబ్బ ఉచ్చికానితో కొట్టి మరలా కుడిపక్క-కు జరిగి నాల్గో దెబ్బ కొట్టి 

9. ఒక ఆటగాని కొలాట క్యరలతో మరొక ఆటగాని. కోలాట కరల్ని కొట్ట 
డాన్ని పుల్ల గలవడం అంటారు. దీనినే దెబ్బ కొట్టడం, చిటుకులు చేయడం 

అని కూడా అంటారు. | 



140 పలా, టిసీమలో కోలాటం 
న 

చివర గా ఎడమపక్క_కు జదిగి ఉద్దికానితో ఐదో దెబ్బ కొట్టి వలయాలుమారుతారు. 

అంటి వెలుపలి వలయంలోనివారు లోపలి వలయానికి, లోపలి వలయంలోనివారు 

వెలుపలి వలయానికి వస్తారు, పుల్టగలిపె సమయానికి ఇద్దరు ఆటగాహ్హ కొద్దిగా 

ఎదురుగానూ, దగ్గర గాను జరుగుతారు. 

అంటి ఒకటో రాముడు ఒకటో దిబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి కొంచెం 

కుడిపక%_కు జరిగి అప్పటికి తనకు ఎదురుగా వచ్చిన పదో లక్ష్మణునితో రెండో యి 

త కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దబ్బ తన ఉద్టికాడైన 
ము 

త 
oh 

ఒకటి" లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరలా కొంచెం కుడివైపుకు జరిగి నాలోదెబ్బ పదో 
న. 

SL 7 
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లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ 
తన ఉద్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి 

వలయానికి వస్తాడు ఈ ఐదో దెబ్బ వెలుపలి వలయంలో రామునికి ఒక 
దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం కుడిపక గ్రాకు జరిగి రెండో దెబ్బ 

అప్పటికి లోపలి వలయంలో చేది తనకు ఎదురుగా వచ్చిన రెండో లక్ష్మ బునితో 

గొట్టి, తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక పక్కకు జరిగి తన ఉద్దీకాడై న ఒకటో లక్ష్మ 

ణునితో మూడి డోదెబ్బకొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి నాల్ల్గ "దెబ్బ 

రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి ట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదో 

దెబ్బ ఉద్దికానితో కొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి 

వస్తాడు. ఇక్తు రాముళ్ళందరూ తమ తమ ఉచ్చికాళ్ళతో పుల్షగలిపిన తర్వాత తమ 
ఉభయ పార్య్వాల్లో ఉన్న ఎదుటివాళ్ళ క్యరల్ని తాడిస్తూ లోనలి వలయంనుంచి 
వెలుపలి వలయానికి, వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి తిరుగుతారు. 

ఆప్టే ఒకటో లక్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఉద్దికాడైన ఒకటో రామునితో 
గొట్టి, కొంచెం కుడి పక కు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో రామునితో గొట్టి, తర్వాత 

కొంచెం ఎడమ సక్క-కు జరిగి మూడొ దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, మరలా 

కొంచెం కుడి పక్క. కు జరిగి నాల్గో దెబ్బ రెండ రామునితో గొట్టి, చివరగా 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ తన ఉరద్దికాడైన ఒకటో రామునితో 
గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి వసాడు. ఈ ఐదో దెబ్బ లోపలి 

వలయంలో ఒకటో లక్ష్మ ణునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత 

కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, మరలా కొంచెం 
ఎడమ ప పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఉద్దికానితో గొట్ట, తర్వాత మరలా కొంచెం 

కుడిపక గ్రాకు జరిగి న నాల్గో దెబ్బ పదో రామునితో గ్ గొట్టి, తర్వాత మరలా. కొంచెం 

ఎడమపక్కకు జరిగి ఐదోదెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితో గొట్టి లోపలి 
వలయం నుంచి మరలా వెలుపలికి వస్తాడు. ఇకపై లక్షణులంతా పుల్లలు కలుపుతూ 

ఐదోదెన్సి కొట్టి తమ తమ ఉద్దికాళ్లవద్ద వలయం మారుతారు. ఇ'్టే లోపలి వల 

యంలో చేరిన తరాఇత కూడా ఉభయ పార్శ్వాలు పుల్లలు గలుపుతూ ఐదోదెబ్బకు 

.ఉద్దీకానివద్ద పుల్లగొట్త వలయాలు మారుతారు, పాట అయిపోయేవర కు ఇట్లాగే 

ఆడుతూ ఉసెత్తులో దీని వేగం పెంచుతారు. దీనినే ఉద్ది తిరుగుడు కోపు 
ఆంటారు, 

820 to 
d 
(| 



శి. ఉయ్యాల కోపు 

కోలాటం వెస్తూ మధ్యలో ఉయ్యాల ఊపినట్ట చేతులతో అభినయిస్తారు. 

ఉయ్యాల ఊపులు ఈ క్ కోపులో ఆభనయిసారు కాబట్టి ఈ క్క కోపుకు ఉయా?ల కొపు 

అనే శే అరు తగి ఉంది. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్లు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మ 

ణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు ప పుల్లలు 'గలపడంతో కొప మొదలపు 

తుంది. 

ఇ 

) లము గ్ 

మరికొంచెం ఎడమ పక్క_కే జరిగి మూడొ లక్ష్మ ణునకు ఎదురుగా రాగానే ఇద్దరు 

చెతులు ఎదురుగా చాచి ఉయ్యల ఊగినట్లుగా చేతులు ఊపుతారు. తర్వాత మూడో 

దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి 

వనాడు. వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన రాముడు మూడో లక్ష్మణ బనితో ఒకటో 

దెబ్బ కొట్టి కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, 

మరికొంచెం ఎడమ్మ పక్కకు జరిగి తన ఉద్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మణునకు ఎదురుగా 

వచ్చి ఇద్దరు కలసి ఉయ్యల ఊపినట్టుగా చేతులు దగ్గరదగ్గరగా చేర్చి ఊపు 

తారు. తర్వాత మూడి శోదెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి. 

మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇర్ది రాముళ్ళంతా లోపలి వలయంలో 

అపసవ్య మార్గంలోను, వెలుపలి వలయంలో సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ ఆడు 

తుంటారు. అంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు. 

రెండో రాముడు - నాల్లో లక్ష్మణుని వద్ద, మూడోరాముడు ఐదో లక్ష్మణుని వద్ద, 

నాల్లో రాముడు ఆరో లక్ష్మణుసె వద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో అక్ష్మణునివద్ద, ఆరో 

రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, 

ఎనిమిదో రాముడు పదో లక్ష్మణుని వద్ద, తొమ్మిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని. 

వద్ద, పదో రాముడు రెండో లక్ష్మణుని వద్ద ఉయ్యల ఊపి పుల్లలు గలిపి మారు. 

తారు. వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు వారివారి ఉద్ది 

| ఉయ్యల ఊపి, పుల్లలు గలిపి మారుతారు, 

ఒకటో లక్కుణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి కొంచెం. 

ఎడమ పక జరిగి రెండో చె దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి మరి కొంచెం ఎడమ. 
3 య 
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పక్కకు జరిగి తొమ్మిదో రామునికి ఎదురుగా వచ్చి ఇద్దరూ కలసి చేతులు చాచి 
ఉయ్యాల ఊపినట్టుగా చేతులు ఊపి, మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో పుల్ల 
గలిపి తర్వాత వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి వస్తాడు. లోపలి 

వలయానికి వచ్చిన లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, మరి కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునికి ఎదురుగా వచ్చి ఇద్దరూ 

కలసి ఉయ్యాల ఊపినట్లు చేతులు ఊపి తర్వాత మూడో దెబ్బ ఒకటో రాము 

నితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇకే లక్ష్మ 
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ణులు అందరూ వెలుపలి వలయంలో సవ్య మార్గంలోను, లోపలి వలయంలో 

అపసవ్య మార్ష్గంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. అంటి వెలుపలి వలయం. 

నుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు పదో రాముని వద్ద, 
మూడో లక్ష్మ ణుడు ఒకటో రాముని వద్ద, నాల్లో లక్ష్మణుడు రెండో రాముని. 

వద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు మూడో రాముని వద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్గో రాముని. 

వద్ద, ఏడో లక్ష్మ ణుడు ఐదో రాముని వద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రాముని 

వద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మ ణుడు ఏడో రాముని వద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఎనిమిదో 

రాముని వద్ద మారుతారు. అక్ర లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వల. 
యానికి మారటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ళవద్ద మారుతారు. 

ఇట్లు రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలో ఎడమ సక్కకు జరు. 

గుతూ సవ్య మార్గంలోను, లోపలి వలయంలో ఎడమ పక)_కే జరుగుతూ ఆప. 

సవ్య మార్గంలోను చరిస్తూ వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఇదే పద్ధతిలో" 

ఉసెతులో ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే ఉయ్యాల కోపు అంటారు. 
అభావ 

కీ. ఎరుకల కోపు 
} 

“ఎరుకల వారింటా సిన్నది అనే పాట పల్లవిమీద ఏర్పడింది కోపు. పాట 
తెగ గొట్టడం, లోపలి వలయానికి రాముళ్ళు, వెలుపలి వలయానికి లక్ష్మణులు. 

గూడ గతి చాలవరకు జంజాలకోపులో ఉన్నట్టు ఉంటుంది ,10 

ఒకటో రాముడు ఒకటో లక్షుణునితో పుల్ణగ లిపి తర్వాత కుడికాలు ఒక 

అడుగు ముందుకువేసి ముందుకువంగి మోకాలువద్ద తన క్యరలతో తానకొట్టుకొని. 

తర్వాత వంగిఉండగానే తన రెండు చేతులను కాళ్ళ వెనుకకు పోనిచ్చి (అంటె, 

చేతుల వలయంలో కాళ్ళుంటాయి) కాళ్లవెనుక తన కర్రలతో తానే కొట్టుకొని 

తర్వాత లేచి ఒకటో లక్ష్మణునితో పుల్దగ లిపి లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వల 

యానికి వస్తాడు. వెలుపలి వలయంలో రెండో లక్ష్మణునికి ఎదురుగావచ్చి పుల్చగ లిపి. 

10. చూపు 
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తర్వాత మరలా తన కుడికాలు ఒక అడుగు ముందుకువేసి వంగి మోకాలివద్ద శన 
- ఇని జ్ = ౮ దారి ౮ న అ 

క[రలతో తానే కొట్టుకొని, రెండుచెతులు కాళ్ట ఎనుకరు పొనిచ్చి కాళ్ళవనుక తన 

క|రలతో తానే కొట్టుకుంటాడు. తర్వాత లేచి ఎడమరాలు ఒక ఆడుగు , ముందుకు 

వేసి వంగి మోకాలివద్ద తన క్యరలతో తానే కొట్టుకొని, రెండు చేతులను కాళ్ళ 

వెనుకకు పోనిచ్చి కాళ్లవెనుక కర్రలు కొట్టుకొని లేచి ఎదురుగాఉన్న రెండో లక్ష్మ 

ణునితో కొట్టి లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇర రాముళ్లందరి చలనం ఉంటుంది. 

అంటే లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ ఉిచ్చి | 

PK-10 
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కౌళ్షవద్ద మారుతారు. చలుపలి వలయంనుంచి మరలా లోపలి వలయానికి మారే 

ఓప్పుడు రెండో రాముడు మూడో లక్ష్మ జుసితోను, ముడ్రో రాముడు నాల్గ్లోలక్ష్మ 

ణునితోను, నాల్లోరాముడు ఐదో లక్ష్మణునితోను, ఐదో రాముడు ఆరో లక్ష్మణుని 

తోను, ఆరో రాముడు ఏడో లక్ష్మణునితోను, ఏడో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని 

తోను, ఎనిమిదో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మ ణుసితోను, తొమ్మిదో రాముడు పదో 

లక్ష్మణునితోను, పదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మ ణునిలోను పుల్చగలిపి మారుతారు. 
అచ ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునితో పుల్ణగలిపి ( తన కుడికాలు 

"ఒక అడుగు ముందుకువేసి వంగి మోకాళ్ల వద్ద తన పుల్ణంతో తానే కొట్టుక్ ని. 

తర్వాత వంగిఉండగానే రెండుచేతులు కాళ్ళవెనుకకు పోనిచ్చి అచట త న కర 

లతో తానే కొట్టుకొని, లేచి, తర్వాత ఎడమకాలు ముందుకు ఒక అడుగువేసి వ 

మోకాళ వద్ద తన క|రలతో తానే కొట్టుకొ ని, తర్వాత వంగిఉండే రెండు చేతులు 

కొక కాళ్ళవెనుకకు పోనిచ్చి (చెతుల వలయంలో వాక్ళుంటాయి) కాళ్టవెనుక తన కర 

లతో తానే కొట్టుకొని లేచి ఒకటో రామునితో పుల్లగ రిపి వెలుపలి వలయంనుంచి 

లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఆపుడు కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఎదురుగాఉన్న 
పదో రామునితో పుల్లగలిపి తన కుడికాలు ఒక అడుగు ముందుకువేసి వంగి 

మోకాళ్లవద్ద తన కర్రలతో తానే కొట్టుకొని, తర్వాత వంగిఊండగనే తన రెండు 
పోనిచ్చి (ఆంటే చేతుల వలయంలోకి కాళ్లను తీసుకొని) 

డు 

ముందుకువసి, వంగి, మోకాలివద్ద తన క్యరలతో తాన కొ ట్టుకొని, తరా త రెండు 

కాళ్ళ వనుక కు రెండు చెతులు పోనిచి (చెతుల వలయంలోకి కాళ్లను తీసికొని) 
Wma 4 నో a ప 5 లా కట వ 

కాళ ఎనుక తన క్యరలతా తాన కొట్టుకొని, లెచి ఎదుటఉన్న పదో రామునితో 

త్న! 

పులగ లిపి లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి వసాడు. ఇ శై రెండో స్థానం య్రి 

చి పదోసానందాకా ఉన్న లక్ష్మ ణులు, కికటొ స్థానంనుంచి తొమ్మిదోస్టా నం 

దాకొఉన్న రాముక్షతో పు పుల్లలుగ లిపి వలయాలు మారుతుంటారు. దీన్నే ఎరుకల 

శా (4 వ. ణి గ అల ష్ a] చి గ ~~ ry ra 

ఇందులో చందుసిర హోలాదగిన విషయాతేఏ లేవు. ఈ కొపులో పాడే “కలువ 

11. శరం 160. 
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రాయ వుదయ వెన్నెల”అనే పాట పల్లవి ఆధారంగా ఈ కోపు ఏర్పడి ఉండ 

వచ్చు. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్ల లోపలి వలయానికి రావడం, లక్ష్మణులు 

వెలుపలి వలయానికి రావడం, రామ లక్ష్మ ణులు పుల్ణిలు గలపడంతో కోపు 

- మొదలవుతుంది. 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో కొట్ట, తర్వాత కొంచెం 

కుడి పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మయినితో కొట్టి, మరలా ఎడమ 

పక్కకు జరిగి నాల్లొ దెబ్బ రెండో అక్ష్మ ణునితొ కొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమ 
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క పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి 

వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ ఆయిదో దెబ్బ ఒకటో రామునికి వెలుపలి వల 

యంలో ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన 

రాముడు కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి 

మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ మూడ్లో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, 

తరాంత మరలా కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి నాల్గో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో 

గొచ, మరికొంచెం ఎడమ పక్కనే జరిగి ఐదో దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో 

లక్ష్మణునితో గొట్ట వెలుపలి వలయంనుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు, 

ఇర రాముళ్ళంతా ఎడమ, కుడి పక్కలకు జరుగుతూ, పుర్ణలు గలుపుతూ ఐదో 

దెబ్బ కొట్ట లోపలి వలయం నుంచి కెలువలి వలయానికి, అపై వెలుపలి వలయం 

నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి మారుతూ ఆడుతుంటారు. అంటే లోపలి 

'వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో రాముడు నాల్లో లక్ష్మ 

ణునివద్ద, మూడో రాముడు ఐదో లక్ష్మ బుసివద్ద, నాటి రోరాముడు ఆరో లక్ష్మ లని 

వద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో లక్ష్య ణునివద్ద, ఆరో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని 

వద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఎనిమిదో రాముడు పదో లక్ష్మ 
ణుని వద్ద, తొమ్మిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద, పదో రాముడు రెండో 

అక్ష్మణుని వద్ద మారుతారు. తరాషత వెలుపలి వలయం నుంచి లోవలి వలయానికి 
o 

ft 

న్, జే న చ - ఆధి ఒకట అముణుడు ఒకటో దబ్బ ఒకటో రామునితో ను, కొంచిం 
(ఈ-+ 

ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండొ దెబ్బ పదో రామునితోను, తర్వాత కొంచెం కుడి 

పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి నాల్ల్ దెబ్బ పదో రామునితోను, తర్వాత మరికొంచెం ఎడమ 
wa చె రుచ గ్రాకు జరిగి ఐదో దెబ్బ తొమ్మిద్ రామునితోను గొట్టి ఎలుపలి వలయంనుంచి 

ము పై ఆ చ్చి ఖ్ లోపలి వలయానికి చసాడు. ఈ అయిదొ దెబ్బ లొపలి వలయంలో ఒకటో 

క్షుణునికి కోట్ దెబ్బ గా పరి రిగ జేంచబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమ 

ఓ ఓ ఈ 

ర్ి యా ER te లా 57 Gl 0 గ మః ళ్ 
మం 
. q PA శై ల య 3 నటన డగ q 

to 
డగ ర 0 ల్ 0 లో ft 

Cr 
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పక్క-కే జరిగి ఐదో దెబ్బ తన న ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితోను గొట్టి లోపలి 

వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇ ర్త లక్ష్మణులంతా 

ఎడమ, కుడి పక్కలకు జరుగుతూ ఐదో దెబ్బ కొట్ట వెలుపలి వలయం నుంచి 

లోపలి వలయానికి, మరలా లోపలి వలయం నుంచి వలుపలి వలయానికి 

మారుతూ ఆడుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి 

మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు పదో రాముని వద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు ఒకటో 

రాముని వద్ద, నాల్లో లక్ష్మణుడు రెండో రాముని వద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు మూడో 

రాముని వద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్గో రాముని వద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఐదో ' 

రాముని. వద్ద, ఎనిమిదో ..లక్ష్మ ణుడు ఆరో రాముని వద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు 

ఏడో రాముని వద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఎనిమిదో రాముని వద్ద మారుతారు. లోపలి 

వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ డఉద్దికాళ్ల 

వద్ద మారుతారు. 

. ఇట్లు రాముష్టు, లక్ష్మణులు వెలుసలి వలయంలో ఎడమ పక్కకు 

జరుగుతూ సవ్యమార్గంలోను, లోపలి వలయంలో ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 

ఆససవ్యమార్గ ంలోను పయనిస్తూ ఐదోదెబ్బ గొట్టి వలయాలు మారుతూ 

ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే కలువరాయకోపు 

అంటారు. 

5. కంస కోపు 

కంసకోపులో పేరుకి కోపుకి సంబంధం కన్పించదు. పాట తెగ గొట్టడం, 

రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, అక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం ఉద్దులు 

పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటోదెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణుత్ తో గొట్టి, కొంచెం ఎడమ' 

పక్కకు జరిగి రెండో లక్ష్మణునితో రెండో దెబ్బగొట్టి, మరలా కొంచెం ఎడమ . 

పక జీ ఎ యళ ల దీ దొ & a 0' | గ్రాకు జరిగి ము డో దెబ్బ మూడి లక్ష్మణునితో గొట్టి - ఇ గ్రే కొంచెం కొంచెం ; 

ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ నాల్గో దో నాల్గో లక్ష్మణునితోను, ఐదో దెబ్బ ఐదో. 

లక్ష్య ణునితో, ఆరో దెబ్బ ఆరో లక్ష్మణునతోను, ఏడ్లో దెబ్బ ఏశ్లో లక్ష్మణునితోను, 
(హో 
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ఎనిమిదో దెబ్బ ఎనిమిదో లక్ష్మణునితోను, తొమ్మిదో దెబ్బ తొమ్మిదో లక్ష్మణుని 

తోను, పదో దెబ్బ పదో లక్ష్మణునితోను గొట్టి పదకొండో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన 

ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు" 

వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన ఒకటో రాముడికి ఈ పదకొండో దెబ్బ మరలా 
ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించ బడుతుంది. వెలుపలి వలయంలో కొంచెం ఎడమ. 

పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ లోపలి వలయంలో చేరి అప్పటికి తనకు ఎదురుగా 
వచ్చిన పదో లక్ష్మణునితోను మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ. .- 
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తొమ్మిదో లక్ష్మ ణునితోను గొడతాడు. ఇర్టై కొంచం ఎడమ పక్క కు జరుపుతూ 

నాల్లో దె దెబ్బ ఎనిమిదో ఈ లక్ష్మ ణునితోను అదో దెబ్బ వో అక్ష బునితోడు. ఆకో చవ 

ఆరో లక్ష్మణునితోన ము, ఏడో చె దబ్బు ఐదో  అమ్మయునెత్ దు, ఎనిమిదో చె నాలో 

లక్ష్మ ణునితోను, తొమ్మి దో దెబ్బ మూడో లక్ష్మ ణువితోను, పదో చెవ్బ రెండో 

లక్ష్మణునితోను, పదకొండో చెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో అక్ష ుతొను క కొట్టె 

వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వదద 

శ్ 

ఐక రాముశళ్చంతా ఎడమ పక్కకు జరుగు రూ మొదట ఆపసవ్యమార్గం 

లోను, తర్వాత సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. 

ఆమి ఒకటో లక్ష్మ ణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గౌటి కొంచెం 

కొంచెంగా ఎడమ పక్క కు జరుగుతూ రెండో దెబ్బు పదో రామునికోను, మూడో 

దెబ్బ తొమ్మిదో రా: మునితోను నాల్లోదెబ్బ ఎనిమిదో రామునితోను, ఐదో డెబ్బు 
ఏడో రాము$ నితోను, ఆర్ రోదెబ్బ ఆ ఆరో రామునితోను, ఏడోచెబ్బ అదో రామునితోను, 

ఎనిమిదో దెబ్బ నాల్గో రామునితోను, తొమ్మిదో దెబ్బ మూ నితోను 
పదోదెబ్బ రెండో రామునితోను, పదకొండోదెబ్బ తన ఉడ్దికాడైన ఒకటో రాముని 

తోను కొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ పదకొండో 
దెబ్బ లోసలి వలయానికి వచ్చిన ఒకటో లక్ష్మణునికి ఒకటో చెబ్బగా పరిగ 

ణించబడుతుంది. తర్వాత మరలా కొంచెం కొంచెంగా ఎదమ పక్కకు జరుగుతూ 

రెండో దెబ్బ రెండో రామునితోను, మూడో దెబ్బ మూడో రామునితోను, నాల్గో 

దెబ్బ నాల్గో రాముని తోను, ఐదో దెబ్బ ఐదో రామునితోను, ఆరో చెబ్బ ఆరో 

రామునితోను, ఏడో దెబ్బ ఏడో రామునితోను, ఎనిమిదో చెబ్బ ఎనిమిదో రాముని 

తోను, తొమ్మిదో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, పదో డె దెబ్బ పదో రామునితోను, 

పదకొండో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన ఒకటో రామునితోను కొట్టి లోపలి వలయం 

నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వసాడు. ఇర లక్ష్మ ణులంతా తమ తమ 

ఎడమ చేకివె ప వెపు జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన వారితో పుల్లలు గలుపుకూ మొదట 

సవ్యమార్గంలోను, తర్వాత అపసవ్య మార్గంలోను పయనిస్తూ, వలయాలు 

మారుతూ ఆడుతుంటారు. 

ఇట్లు రాముళ్లు, లక్ష్మణులు తమ తమ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ వెలు 

పలి వలయంలో సవ్య మార్షంలోను, లోపలి వలయంలో అపసవ్య మార్గంలోను 

పయనిస్తూ, ఊద్దికాళ్ల వద్ద వలయాలు మారుతూ, ఆడుతుంటారు. ఉసెం ర్తులో కూడ 

ఇదే పద్ధతిలో ఆటవేగాన్ని "పెంచుతారు. దీనినే కంసకోపు అంటారు. 
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6. కుందనపు కోపు 

కుందనం అంటే బంగారం12 అని అర్థం, సేరు వింటానికి ఇంపుగా ఉంది, 

ఈ కోపుకీ, కుందనానికి సంబంధం లేదు. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి 

వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలప 

డంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో కొట్టి కొంచెం ఎడమ 
పక్క_కు జరిగి రెండో దెబ్బ లక్ష్మ ణునితో కొట్టి, మరి కొంచెం ఎడమ పక్కకు 

జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో కొట్టి ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్క..కు 

జరిగి నాల్లో దెబ్బ నాల్గో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి 

వలయాసికి వస్తాడు, ఈ నాల్గో దెబ్బ వెలుపలి వలయంలో రామునికి ఒకటో 

దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత వెలుపలి వలయంలోని రాముడు కొంచెం 
ఎడమ పక్కకు జరిగి, రెండో దెబ్బ లోపలి వలయానికి చేరి తనకు ఎదురుగా 

వచ్చిన మూడో లక్ష్మణునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ 

రెండో లక్ష్మ ణునితోను, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్క-కు జరిగి నాల్లో దెబ్బ ఒకటో 

లక్ష్మ ణునితోను కొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి మరలా లోపలి వలయానికి 

మారుతాడు. ఇచ్చే రాముళ్ల ందరి చలనం ఉంటుంది. అంటే లోపలి వలయంనుంచి 

వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో రాముడు ఐదో లక్ష్మణుని వద్ద, మూడో 

రాముడు ఆరో లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్గో రాముడు ఏడో లక్ష్మణుని వద్ద, ఐదో 

రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఆరో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, 

ఏడో రాముడు పదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఎనిమిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద, 

తొమ్మిదో రాముడు రెండో లక్ష్మణుని వద్ద, పదో రాముడు మూడో లక్ష్మణుని 

వద్ద నాల్గో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు, అకే వెలుపలి వలయంనుంచి మరలా లోపలి 

వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ళ వద్ద నాల్గో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు. 

ఇట్లు రాముళ్ళు ఎడమ పక కు జరుగుతూ మొదట అపసవ్య మార్గ ంలోను, తర్వాత 

సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. 

19. శ, చ్చ. 940. 
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అర ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో చెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితో 

గొట్టి, కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితోను, ఇంకొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, మరి కొంచెం. 

ఎడమ పక్క_కే జరిగి నాల్గో దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితోను గొట్టి వెలుపలి వలయం 
నుంచి లోపలి వలయానికి మారుతాడు. ఈ నాల్గో దెబ్బ లోపలి వలయంలో 
ఒకటో లక్ష్మణునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత లోపలి 

వలయంలోని ఒకటో లక్ష్మణుడు కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ 
తొమ్మిదో రామునితోను, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ పదో 
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రామునితోను, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్క శే జరిగి నాల్లో దబ్బ తన ఉద్దికాడై న 

ఒకటో రామునీతోను గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి 

వస్తాడు. ఇ ర్త లక్ష్మ ణు లందరూ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మొదట సవ్య 
మార్గంలోను, తర్వాత అపసవ్య మార్గంలోను సయనిస్తూ ఆడుతుంటారు, 

అంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో 

లక్ష్మణుడు తొమ్మిదో రాముని వద్ద, ముడ్తో లక్ష్మ ణుడు పదో రాముని వద్ద, 

నాల్లో లక్ష్మణుడు ఒకటో రాముని వద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు రెండో రాముని వద్ద, 
ఆరో లక్ష్మణుడు మూడో రాముని వద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు నాల్గో రాముని వద్ద, 
ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఐదో రాముని వద్ద, తొమ్మిదో ల క్షుణుడు ఆరో రాముని 

వద్ద, వదో లక్ష్మణుడు ఏడో రాముని వద్ద నాల్గో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు. అథ్రై.. 
లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ 
ఉద్దికాళ్ళ వద్ద నాల్లో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు. 

ఇట్లు రాముక్టు, లక్ష్మణులు కొంచెం కొంచెంగా ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 

వెలుపలి వలయంలో సవ్య- మార్గంలోను, లోపలి వలయంలో అపసవ్య మార్గం 

లోను పయని స్తూ, నాల్గో దెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. అదే 

పద్ధతిలో ఉసెత్తుకో ఆట వేగాన్ని తా తారస్థాయికి పెంచుతారు, దీన్నే కుందనపు 
కోపు ఆంటారు, 

జ శ 7. కృష్టకోపు 

ఈ కోపులో ఆటగాళ్ల అభినయాలు, కదలికలు కృష్ణుని బాల్యచేష్టల్ని 
గు ర్తుచేనే గువిగా ఉంటాయి కాబట్టి కృష్ణకోపు అనే పేరుపడి ఉండ డవచ్చు. పాట 

విరవడం, రాముళ్లు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలభమానికి రావడం, 
ఉద్దులు ప పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. : 

ఒకటో రాముడు ఒకటోదెబ్బ తన ఊద్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండ్లో దెబ్బ రెండోంక్ష్మ ణునితో గ్ తర్వాత 

తన కుడికాలు ఎ త్రీ కాలి కిందుగ పుల్లలతో తానే కొట్టుకొని, అ్రె ఎడమకాలు 
ఎత్తి. కొలికిందుగ తనకు తానే కొట్టుకొని, మూడ్లో దెబ్బ ఎదురుగా ఉన్న రెండో 
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లక్ష్మణునితో గొడతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి నాల్లోదెబ్బ తన 
ఉఊఉద్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మ ణునితో ఎడమ చేతిలోని పుల్లతో రొమ్ములకు 

సరిఎత్తుగానూ, కుడిచేతిలోని పుల్లతో వంగి మోకాళ్ళ కిందుగాను పుల్లలు గొట్టి 

లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు, ఈ నాల్ల్ దెబ్బ వెలుపలి 

వలయంలో రామునికి మొదటి దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం 

ఎడమపక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ లోపరి వలయంలో తనకు ఎదురుగా వచ్చిన 

పదోలక్ష్మ ణునితో గొట్ట, తర్వాత కుడికాలు ఎత్తి కాలికిందుగ తనకుతానే పుల్లలు 

కొట్టుకొని, తర్వాత అక్ష ఎడమకాలు కొంచెం ఎత్తి మోకాలి కిందుగ తనకుతానే 



లు కొట్టుకొని, మూడోదెబ్బ మరలా పదో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, తర్వాత 

పక్కకు జదిగి నాల్గో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో మోకాలివద్ద రక 

(మో కొలికి సరిఎత్తుగా)తోన ను, రొమ్ములవద్ద మరొక చేతిలోని 

ఇలుకరి వలయంనుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు 

ర పక్కలకు జరుగుతూ నాల్గో దెబ్బ తమతమ ఉద్ది 

వడ్డ కొట్టి వ వలయం మారుతూ ఆడుతుంటారు. 

చే ఒకటో € లక్ష్మ ణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గ గొట్ట కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెం డో దెబ్బ వదో రామునితో గొట్టి తర్వాత తన కుడికాలు... 

ఎ త్తి కారికిందుగ తన కర్రలతో తానే కొట్టుకొని, తర్వాత అక్టే ఎడమకాలు, 
ఎ త్తి కాలికిందుగ తనకుతానే పుల్లలు గలుపుకొని మూడోదెబ్బ పదో రామునితో 

, తర్వాత కొంచెం కుడిపక్క-కు జరిగి నాల్గో దెబ్బకు తన ఉద్దికాడె న 6౬కటో 

గీ ఎడమ చేతిలోని పుల్లతో రొమ్ములకు. సరిఎత్తుగాను, కుడిజేతిలోని 

పుల్లతో వంగి మోకాళ్లవద్ద పుల్లలుగొట్టి వెలుసలి వలయం నుంచి లోపలి వలయాా... 

నకి వసాడు. ఈ నాల్గో దెబ్బ లోపలి వలయంలో లక్ష్మణునికి ఒకటో దెబ్బగా 

పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండోదెబ్బ రెండో 

రామునితో గొట్టి తర్వాత తన కుడికాలు ఎత్తి కాలికిందుగ తన కర్రలతో తానే 

గొట్టుకొని, రర్వాత అశ్రు ఎడమకాలు ఎత్తి కాలికిందుగ తనకుతానే గొట్టుకొని, 

మూడో దెబ్బ మరలా రెండో రామునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడిపక్క_కం జరిగి 

ఉద్దికాడైన ఒకటో రామునితో నాల్గో దెబ్బ ఎడమ చేతిలోని క(రతో రొమ్ము లవద్ద, 
కుడిచేకిలోని క కర్రతో మోకాళ్లవద్ద గొడతాడు. తర్వాత లోపలి వలయం నుంచి 

మరలా వెలుపలి వఐయానికి వస్తాడు. ఇ గ్ల అక్ష్మణులంతా ఉద్దికాళ్లతో పుల్లలు 

గొట్టిన తర్వాత ఎడమ, కుడి పక్కలకు జరుగుతూ నాల్లోద్సొ తన ఉద్దికాళ్ల తో 
కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు, 

4B A th wu ళో 

ఏక 300 © 0 36 

gq 4 1 మ FA లగి <9 [డగ అ "కా 

శ tte ౮ 

£ (a రస ల్రో పం 
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' ఇట్లు రాముఫ్టు, లక్ష్మణులు ఉద్దికాళ్టతో పుల్లలు గొట్టడం, ఎడమ పక్కకు ' 

జరిగి అచటి వారితో రెండోదెబ్బ కొట్టి, తర్వాత కాళ్ళకిందుగ తమ క్యరలతో. 

తామే కొట్టుకోవడం, తర్వాత అచ్చటి వారికో పుసుగొట్టి మరలా కుడిప క్కాకు 

జరిగి తమ తమ ఉచ్చికాళ్ళతో నాల్గోదెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుం 
టారు. ఉసెత్తులో ఇదే పద్ధతిలో ఆట వేగాన్ని తారస్థాయికి పెంచుతారు... దీనినే" 

కృష్ణకోపు అంటారు, న. 
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రడి ఆంటే పాములవాదని ఒక అర్థ 

మెలికలు మెలికలుగా ఉంటుంది. కాబట్టి 4 పెరు కొంతవరకు సరిపోతుంది, 

పొట విరవడం రాముళ్ళు లొజలి వలయానికి, లక్ష్ముణు ఎలుపరి వంయానికి 

రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంప 

ఆ ప 

వెలుపలి వలయానికి వసాడు, రెండోదెబు రెంచో ంకషంణుసిత గజ మరలా 
1 UE) చు 

nm erm oe (| న 

లోపలి వలయానికి వనాడు. రోపరి వలయంలో మూడో దబ మూడో అత్ను లె ట్ర 
గ టే లా లీ 12 

ణునితో గొట్టి? వెలుపలి వలయానికి వబ్బ నాల్గోొదబ్బ నా నాల్లో అక్ష్యు బుసిత్ గొట్టె, 

మరలా లోపలి వలయానికి వచ్చి ఐదొదెబ్బ ఐదొ అత్మ ణునిలో గొట్ట, ఎలుపశి 

వలయానికి వచ్చి ఆర దిబ్బ ఆర్లక్ష్మణునిత గొప్పు, లొపలి చలయానికి వచ్చి 

i py a చ pa pan “ఇ Nn న్ా ॥ వటి చా 

ఎడోదెబ్బ ఎడి లక్ష్మ ణునితొ గొట్ట చలున లి వలయూసనెకి పచ్చి ఎనిమిది we 

ఎనిమిదో లక్ష్మణునితో గొట్ట, మరలా లోపలి వఐయూనికి వచ్చి తొమ్మిదో దెబ్బ 
న సీ 

తొమ్మిదో లక్ష ణునితో గొట్టి, మరలా వెలుపలి వలయానికి వచ్చి చదో చట 

పదో లక్ష్మణునితో గొడతాడు ఇ క్రై వలయాలు మారుతూ వెలుపలి వలయం 

సుండి రెండు, నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది, పదో లధ్ష్మణులతో పుల గలుప్పుదూ, 

లోపలి వలయం నుంచి ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఎడు, తొమిదో అక్ష యులతో 

పుల్లలు గలుపుతూ అపసవ్య మార్గంలొ పభయనిసూ ఆడుతుంటారు. ఆపై రాము 
అలవి 

వు టో భి ర త్ బళ్లో mT అలి లా అన | లో ను 

శోందరూ వలయాలు మారుతూ ఆపసవ్యమార్లంలొ పయసిస్తూ ఆడుతుంటారు. 
అ { ఎన 
ఇ స శ గ” ఓలా న 5 ఖో 

అంటి ఒకటి, మూడు, ఐదు ఏడు, తొమ్మిదొ నానాలలోని రాముకు కోపి 
ఆ 

“ ఈద ల్ 0 భీ oa గ ల వన ఖో 

వలయంలో ఉన్నప్పుడు ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిదో అత్కీబుప 
బాల్ 

తోను, వెలుపలి వలయంలో ఉన్నప్పుడు రెండు, నాల్లు, ఆరు, ఎనమిది, పదో 

రని టు అల వ్ నా | నం. a ఆగ్ 

లక్ష్మ ణులతొను పుల్లలు గలుపుతారు. అల రెండు, నాలు, ఆరు, ఎనిమిది ప 

జా 
వె కి హ్] 2 అ లే తా జా 

నానాలలిెని రాముకు ల లోపలివలయంలొో ఉన్న పుడు రండు, నాలు, అరు, ఎగాయిే 
శీ ఖు 

a] 

x మె ల ఆ జ ఒన్ ల కుల, 

దె అక్ష్మణుఐతోను, వెలుపలి వలయంలో ఉన్నప్పుడు ఒకటి, వహాడు, ఏదు 

మ ఛి 8 ల | త్రో శ అ, ఇల్ల రాదో కాద ౮ జో 

ఏడు, తొమ్మిది అక్ష్మణులత్ ను పుల్లలు గలుపుతారు. ఆలు ఒవటె అత్నులయిడుం 
స్. జో లో 

18, ౪.ర,, బలికి, 
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ఒకటోదెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్ట లోసలివలయానికి వచ్చి రెండో దెబ్బ పదో 

రామునితో గొట్టి, వలుపలి వలయానికి పచ్చి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో 
గొట్టి, మరలా లొపలివలయానికి వచ్చి నాల్లోదెబ్బ ఎనిమిదో రామునితో గొట్టి, 
మరలా వెలుపలి వలయానికి వచ్చి ఐదోదెబ్బ ఏడోరామునితో గొట్టి, మరలా 
లోపలివలయానికి వచ్చి ఆరోదెబ్బ ఆరో రామునితో గొట్టి, వెలుపలి వలయానికి 
వచ్చి ఏడోదెబ్బ ఐదోరామునితో గొట్టి, లోపలివలయానికివచ్చి ఎనిమిదో దెబ్బ 
నాల్గోరామునితో గొట్టి, వెలుపలి వలయానికివచ్చి తొమ్మిదోదెబ్బ మూశో రాముని 
తోను, లోపలి వలయానికి వచ్చి పదోదెబ్బ రెండో రామునితోను గొడతాడు. 
ఇట్టా సవ్యమార్గంలో తిరుగుతూ ఒక దెబ్బ లోపలి వలయం నుంచి, మరొక దెబ్బ 
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వెలుపలి వలయంనుండి కొడుతూ ఆడుతుంటాడు* ఇ్రై లక్ష్మ ణులు అందరూ 

సవ్యమార్గంలో పయనిస్తూ వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. అంటే ఒకటి 

మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిదో లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలో ఒకటి, మూడు 

ఐదు, ఏడు, తొమ్మిదో రామ ుళ్ళతోను, లోపలి వలయంలో ఉన్నప్పుడు రెండు, 

నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది, పదో రాముళ్ళతోను ప పుల్లలు గలుపుతారు, అక్ర రెండు, 

నొల్లు, ఆరు, ఎనిమిది, పదో లక్ష్మణులు వలుపలి వలయంలో ఉన్నప్పుడు 

రెండు, నాల్లు, ఆరు, ఎనిమిది, పదోరాముళ్లతోను, లోపలివలయంలో ఉన్నప్పుడు 

ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిదో రాముళ్ళతోను, పుల్లలు గలుపుతారు. 

“ఇట్టా పుల్లలు గలుపుతూ సవ్యమార్ష ౦లో పయనిస్తూ ఉంటారు. రాముళ్లు వెలుపలి, 

'వలయానికి వచ్చినప్పుడు లక్ష్మణులు లోపలివలయానికి వస్తారు. రాముష్ట లోఫలి" 

వలయానికి వచ్చినపుడు లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి వస్తారు. ఇట్టా వల 

యాలు మారుతూ రాముళ్ళు ఆపసవ్యమార్గంలో, లక్ష్మణులు సవ్యమార్షంలో 

పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో ఆటవేగాన్ని' పెంచుతారు. . దీనినే గారడి 

కోపు అంటారు. . 

9. చదరంగం కోపు 

చదరంగం అనేవి ఒక ఆట. రథ,గజ, తురగ పదాతి దళాలతో కూడింది 

చతురంగ వ్యూహం అంటారు. ఈ నాల్గుర కాల పావులతో తయారుచేసింది 

చదరంగం. చదరంగం కోపులో గూడ (పతిచోట నాల్గు స్థానాలు కలుస్తూ చద 

రంగా కన్పిస్తుంది. పాట తెగగొట్టడంతో ఆటగాప్ట నాల్గు వలయాలుగా ఏర్పడ 

తారు. సామాన్యంగా ఈ కోపులో పదహారుమందిగాని, ముపై రెండు మందిగాని 

ఆడుతారు. ఈ కోపులో ఒకే సంఖ్యగలవాష్ట ఇద్దరుంటారు. ముప్పురెండు మందిని. = 

తీసుకుందే నాల్లు వలయాల్లో ఒకొ్కక్క- దానిలో ఎనిమిది స్థానాలు ఉంటాయి. - 

ఒకటో రాముళ్టు ఇద్దరు, రెండోరాముక్టు ఇద్దరు ఇచే ఇద్దరిద్దరు రాముళ్ళ . 

చొప్పున; ఒకటో లక్ష్మణులు ఇద్దరు, రెండో లక్ష్మణులు ఇద్దరు. ఇ'పై ఇద్ద - 

రిద్దరు లక్ష్మణుల చొప్పున సరి సంఖ్యగల రామలక్ష్మణులు ఉంటారు. . పాట 

తెగగొట్టగనే ౪ ఒకటి, మూడు వలయాలలోకి రాముళ్లు; రెండు, నాల్లు వలయాల . 

లోకి లక్ష్మణులు చేరుతారు రుకోసం వీళ్ళను ఒకటో వలయం ఒకటో. గు 

రాముడు, రెండో వలయం ఒకటో ల లక్ష్మణుడు మూడో వలయం ఒకటో రాముడు 
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Ca] 

నాలొ వలయం ఒకటో అక్ష్మః 
a 

చ 

వలయం రెండో రాముడు 
kL] 

హా 

రండ వలయం రెండో అక్మ్మణుడు, మూడొ వలయం రెండో రాముడు, నాలా" 
వలయం రెండో లక్ష్మబుడు మొదలయినవిధంగా చెప్పవచ్చు. ఒకటో వయం 

చ్చి క నాపి జే శ ఇక 
రాముక్టు రెండొ వలయం అక్ష్మణులతోనూ,; మూడొ నలంయపం రాముష్ట నాల్ 

శశ స 
గ్ వలయం లక్ష్మ ణులతోను పుల్లలు గలపదంతో ఆట వె 

వలయం ఒకటో రాముడు రెండో వలయం ఒకటో లక్ష్మణునితో పుల్ల గణిత 

ుదలవుతుంది. లుతతాో 

Ww ణా 
చా 

చ టీ 
(| 1 

జఒకపటొ వలయం నుంచి రెండ్ వలయానికి వసాత్త రెండొ వలయంతోని ఓక తతో 
జ రాని ఆ వ. వ అ బడ్ లక్ముణుడు ఒకి టొ వలయానికి వడాడు. అల్ల మూడొ వలయం ఒకటో రాముూతకు మాలల ట్ 
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నాల్లో వలయం ఒకటో లక్ష్మ యుత పు గలిపి తర్వాశ 

వళ తాడు. నాల్గో వలయం ఒకటో లక్ష్మణుడు మూడో వలయాగికి వసాడు. 

ఇక రాముష్టు, లక్ష్మణులు వలయాలు మారుతారు. కెండో వలయానకి చేరిన 

ఒకటో వలయం ఒకటో రాముడు రెండో వలయందాటి, మూడో వఐుయం నాలొ 

వలయాలలో ఒకటో స్థానాల గుండా పయనించి, కొంచెం కుడిపర్కకు జరిగి 

నాల్గో వలయం రెండో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత మూడో వలయం, రెండో 

వలయం, 'ఒకటో వలయాలలో రండో స్థానాల గుండా పయనించి ఒకటో" 

వలయం మూడో స్థానానికి చేరుతాడు. అచటి నుంచి రెండో వలయం, మూడో 

వలయం, నాల్గో వలయాలలో మూడో స్థానాలలో పయనిస్తూ నాల్లో వలయం 

నాల్లో స్థానానికి చేరుతాడు, తర్వాత మూడో వలయం, రెండో 

వలయాలలో నాల్గో స్థానాలలో పయనిస్తాడు. అప్పటిదాకా ఒకటో రాముని 

చలనం అపసవ్యమార్గంలో ఉంటుంది. ఆచ్చట నుంచి వెనుదిరిగి మరలా రెండో 

పి 

వలయం, ఒకట్ొ 

వలయం, మూ ఇగ్గో వలయం, నాల్గ్ * వలయాలతలో నాల్గో స్థానాల గుండా పయ 

నించి, సవ మార్గంలో చరిస్తూ నాల్లో వలయం మదో స్థానానికి చేరుతాడు, 

ఆచట నుంచి మూడో వలయం, రెండో వలయం, ఒకటో వలయాలలో మూడో 

స్థానాలలో పయనించి ఒకటో వలయంలో రెండో స నం చేరుతాడు. అచ్చట 

నుంచి రెంథో వలయం, మూడో వలయం, నాల్గో వలయాలలో రెండో స్థానాల. 

"గుండా పయనించి నాల్గో వలయం ఒకటో స్థానం చేరుతాడు. అచట నుంచి. 

మూడో వలయం, రెండో వలయాలలో ఒకటో స్థానాల గుండా పయనించి తన 

స్థానమైన ఒకటో వలయం ఒకటో స్దానం చేరుతాడు. ఆప్పటికి తన ఉద్దికాడైన 

రెండో వలయం ఒకటో లక్ష్మణుడు నాల్గు వలయాలలో ఇత్లు పయనించి తిరిగి 

ఆచటికి చేరుతాడు. మూతో వలయం ఒకటో రాముడు కూడా ఇదే పద్ధతిలో 

ఇదే మార్గంలో పయనించి తన స్వస్థానం చేరుతాడు. ఒకటి, మః 

వలయాలలోని బేసి స్థానాల రాముళ్ళు అంటే ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు సానాల 

రాముళ్ళు మొదట అపసవ్య మార్లంలొ' కను తర్వాత సవ్యమార్గంలోను పయః 

తమతమ స్థానాలు చేరుతారు. 

PK-11 
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కాని రెండో స్థానం రాముళ్ళు మొదట సవ్య మార్గంలోను, తర్వాత ఆమ 

సవ్యమార్గంలోను పయనించి తమ స్థానాలు చేరుతారు. అంతే ఒకటో వలయం 

రెండో రాముడు చండోవలయం రెండో లక్ష్మణునితో పుల్లగ లిపి అచట నుంచు 

రెండోవలయం, మూడోవలయం, నాలోవలయాల లో రెండో స్థానాలగుండా పయ 

నించి అచటనుంచి సవ్యమార్గంలో పయనించి నాల్గోవలయం ఒకటో స్థానానికి 

చేరుతాడు. అచటి నుంచి మూడో వలయం, రెండో వలయం, ఒకటో వలయూా 

లలో ఒకటో స్థా నాలగుండా పయనించి ఒకటో వలయంలో ఎనిమిదో స్థానం 

చేరుతాడు. అచటి నుంచి రెండోవలయం, మూడ్ క వలయం, నాల్గో వలయాలలో 

ఎనిమిదో స్థానాలలో పయనించి నాల్లో వలయంలో ఏడో * స్థానానికి చేరుతాడు. 

ఆచటి నుంచి మూడోవలయం, రెండో వలయాలలో ఏడో స్థానాలలో పయనించి 

కో వలయం ఏడో స్థానం చేరుతాడు. అచ్చటినుంచి వెనుకకు తిరుగుతాడు. 

ఆంటే రెండో వలయం, మూడో వలయాలలో ఏడో స్రానాలలో మరలా పయ 

నించి నాల్లోవలయం ఏడో స్ధానం చేరుతాడు. ఆచటి నుంచి అప పసవ్య మార్గంలో 

పయనిసాడు. అంటే మరలా నాల్గో వలయం ఎనిమిదో నై స్థానం చేరుతాడు. అచటి 

నుంచి మూడోవలయం, రెండ్ కోవలయం, ఒకటో వలయాలలో ఎనిమిదో స్థానాల 

గుండా పయనించి, ఒకటో వలయం ఒకటో స్తానం చేరుతాడు. అచటి చి 

నో వలయం, మూడోవలయం, నాల్గో వలయాలలో ఒకటో స్థానాలలో పయ 
నించి వ'నాల్లోవల యం రెండో స్థానానికి చేరుతాడు. ఆచటినుంచి మూడోవలయం, 
రెండో వలయాలలో రెండో స్థానాలగుండా పయనించి తన స్వస్థానమైన ఒకటో 
వలయం రెండో స్థానానికి చేరుతాడు. ఇక్షు మూశో వలయం రెండో రాముని 
చలనం ఉంటుంది. ఇట్లు సరిసంఖ్యగ ల స్థానాలలోని రాముళ్ళు అంటే రెండు, 

నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది స్థానాల రాముళ్ళు మొదట సవ్యమార్షంలోను, తర్వాత ఆవ 

సవ్య మార్గంలోను పయనిసారు. (పతిచోట ఎదురుగా వచ్చిన లక్ష్మ? ణులతోే 

పుల్లలు గలుపుతారు. నాట్లు వలయాలలో పదహారు స్థానాలు తిరుగుతారు. రాముంజో 

చలనం వెలుపలి వలయాల వై పుకు ఉంటుంది. 

న 

అధి రెంశొ వలయం ఒకటో లక్ష్మ ణుడు ఒకటో వలయం ఒకటో రాయు 
అ md + చి a ప CE ఇ tir ఇ” డితో ఇ గఅబ ఒరట్ొ వలయానికి చేరుతాడు. అచటి నుంచి సవ. స మాతం 

(yo శ fy 

Yams np Yar We క పయనిస్తూ ఒకటో వలయం ఎనిమిదో స్థానం చేరుతాడు. అచ్చటి నుంచి రెండే 
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వలయం, మూడో వలయం, నాల్లో వంయాలలో ఎనిమిదో స్థానాల గుండా పర 

నించి నాల్గో వలయం ఏడో స్థానానికి చేరుతాడు. అచటి నుంచి మూడో వలయం, 

రెండో వలయం, ఒకటో వలయాలలో ఏడో స్థానాం గుండా వయోగి౨చి, ఒకటో 

వలయం ఆరో స్థానం చేరుతాడు. అచటి నుంచి రెండు, మూడు వలయాలలో 

రో స్థానాల గుండా పయనించి నాల్గో వలయం ఆరో స్థానానికి చేరుతాడు. అచ్చటి 

నుంచి వెనుకకు తిరిగి అప్పటిదాకా తాను పయనించిన స్థానాల గుండా వెళ్ళి తన 
€ 

స్వస్థానం చేరుతాడు. ఆంటే నాల్గో వలయం ఆరో స్థానం నుంచి మరలా ము=డో 

|) 

వలయం, రెండో వలయం, ఒకటో వలయాలలో ఆరో సానాల గుండా ఆపసవ్య 

మార్గంలో పయసించి ఒకటో వలయం ఏడో స్థానం చేరుతాడు. అచటి నుంచి 

రెండో వయం, మూ మం పలయం, నాల్లో వలయాలలో ఏడో సానాల గుండా 

పయనించి నాల్గో వలయం ఎనిమిదో నై స్థానం చేరుణాడు. అచటి నుంచి ముడో 

వలయం, రెండో వలయం, ఒకటో వలయాలలో ఎనిమిదో స్థానా నాలలో పయనించి 
Cn] 

ఒకటో వలయం ఒకటో స్థానంగ ఏండా తన స్వస్థానమైన రెండో వలయం ఒకటె 
Cem 

hg 

స్థానం చేరుతాడు, ఇర రెండు, నాల్గు వజయాలలోని బేసి స్థానాల లక్ష్మణులు 

అంటే ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు స్థానాంలోని లక్ష్మణులు మొదట సవ్యమార్షం 

లోను, తర్వాత అపసవ్యమార్ష ర్షంలోను పయనిస్తూ పదహారు స్థానాల దాకా వెళ్ళి 

తిరికి స్వస్థానం చేరుతారు. అన్ని న్థానాల వద్ద ఎదురుగా వచిన రాముళ్ళతో 

పుల్లలు గలుపుతూ చరిస్తుంటారు. కాని రెం౮ నో స్థానం లక్ష్మణుడు మొదట ఆప 

సవ్యమార్గింె లోను, తర్వాత త సవ్యమార్శంల్ ను పయంసాడు. అంటే రెండో వలయం 

వలయం మూడొ స్థానం చేరుతాడు. అచటి నుంచి రెండో వలయం, మూడో 

వలయం, నాల్గో వలయాలలో మూడో సానాల గుండా నాలొ వలయం నార్ల" 

స్థానానికి చేరి, 'అచటినుంచి మూడు, రెండు, ఒకటో వలయాలలో నాల్గో స్థానాల 

గుండా పయనిస్తూ ఒకటో వలయం ఐదో స్థానానికి చేరుతాడు, అచటినుంచి రెండు 

వూడు వలయాలలో ఐదో స్థానాల గుండా పయనించి నాల్గో వలయం 

ఐదో స్థానం చేరుతాడు. అచటి నుంచి వెనుకకు తిరుగుతాడు. అప్పటి 

వరకు. తాను చరించిన మార్గంలోనే తిరిగి పయనిస్తాడు. అంటి మరలా 

మూడు, రెండు, ఒకటో వలయాలలో ఐదో స్థానాల గుండా పయనించి 

ఒకటో వలయం నాల్గ్ స్థానం చేరుతాడు. ఆచతినుంచి రెంతో వలయం, 



మూడో వలయం, నాల్లో వలయాలతలో నాలొ గదానాం గుండా పయనించి 
, గ గి 

నాలోవలయం మూడో స్థానానికి చేరుతాడు. అచచనుంచి మూడో వలయం, రెండో 
a 

వలయం, ఒకటో వలయాలలో మూడో స్థానాలగుండా పయనించి, ఒకటో 

వలయం రెండో సొనానికి చేరి, అచటినుంచి తన స్థానానికి చేరుతాడు, ఇలే సరి 
థి ఛి ర్ట 

సానాలై న రెండు, నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది స్థానాలలొని లక్ష్మణులు మొదట 

ఆపసవమా ర్లంలోను, తర్వాత సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. 

న్ 
లీ 

| లా టో ల్ న్ 1 - > rg 

పదారు స్థానాలదాకా వళుుతూ మధ్యలో రాముళ్టిత్ పుల్లలు గలుపుతూ తిరిగి ఆద 
గ ర 

శీ 
మార్గంలో వెనుదిరిగి పయనిస్తూ తమ స్థానాలు చేరుతారు. 

ఇట్లు మొదట బేసి స్థానాలలోని రాముళ్ళు ఆప పస వ్యమార్గంలోను, తర్వాత 

లీ 

సవ్యమార్షంలోను, అక్ష్మణులు మొదట సవ్యమార్గంలోను, తర్వాత అపసవ్య 

మార్గంలోను పయనిస్తుంటారు. అల్లి సరి స్థానాంలోని రాముళక్టు మొదట సవ్య 

మార్గంలోను, తర్వాత అపసవ్యమార్గంలోను, ల లక్ష్మణులు మొదట ఆపసవ$ 

మార్గంలోను తర్వాతి సవ్యమార్షంలోను పయనిస్తూ నాల్లు వలయాలలో వలయా 

నికి నాల్లు స్థానాల చొప్పున దాటుతూ వెళ్టి తిరిగి స్వస్థానం చేరుతారు. ఈ నాల్లు 

వలయాలు, పదారు నె స్థానాలు చదరంగాస్ని గు రుచేస్తాయి, ఈ కోపు చాలా 
గా 

కష్టంతో కూడుకుంది. దీనికి జడకోపువతె శిక్షణ ఎక్కువ అవసరం. శిక్షణ 

చాలకపోయినా కోపు వేయశం కష్టం ంగా ఉంటుంది. ఉఊసెత్తులో వెగాన్ని పెం 

ఇదే పద్దతిలో ఆడుతారు. దీనినే చదరంగం కోపు అంటారు. 

లి 
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6 

10 
ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొడతాడు. తర్వాత 
కొంచం కుడిపక్క_కు జరిగి నాల్గో దెబ్బ "రెండో లక్ష్మణునితోను, మరికొంచెం కుడి 

పక్కకు, జరిగి ఐదోదెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో లక్షణులతోను కొడతాడు. 

తర్వాత మరలా ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండు, మూడో లక్మణులలో పుల్ణగౌడ 
తాడు. ఇట్టా ఎడమకు, కుడికి జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన లక్ష్మణులతో పుల్ల 

గొడుతుంటాడు. ఈ: కోపులో వలయాలు మారడం కన్పించదు. ఇళ్లే రాముళ్లందరి - 

చలనం ఉంటుంది, 
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ఆర్ధ లక్ష్మణుల చలనంకూడా ఉంటుంది అంటే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో 

దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పదొ 

రామునితో పుల్లగలిపి, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ తొమ్మిదో 

రామునితో గొడతాడు, తర్వాత కుడిపక్క_కుజరిగి పదోరామునితోను, మరికొంచెం 

కుడిపక్క_కు జరిగి తన ఉద్దికొడై న ఒకటో రామునితోను పుల్లలు గలిపి, మరలా 

మొదటి వలెనే ఎడమ పక్కకు చరిస్తాడు. ఇట్టా లక్ష్మణుడు ఎడమ, కుడిపక్క 

లకు జరుగుతూ మూడో దెబ్బ కొట్టి మరలా వెనుకకు జరుగుతూ ఆడుతుంటాడు. 

లక్ష్మ ణులంతా ఇచే ఆడుతుంటారు. ఉగ ఆ సెత్తులో ఆటవేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే 

చిన్న కత్తెర కోపు అంటారు. 

11. చిన్నచెలియ కోపు 

కోలాటంలో శృంగారంతో కూడిన పాటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, స్త్రీ 

పురుషుల పరంగా ఏవో కొన్ని పేర్ణతో కొన్ని కోపులు వెలశాయి, . అలాంటిదే 
చిన్న చెలియ కోపు, దీనికే “సమఎత్తు కోపు అనే పేరుంది. పాట తెగగొట్టడం, 

రాముళ్లు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు 

పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండ నో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, ఇంకా కొంచె 

ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం 

నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ మూడో దెబ్బ వెలుపలి వలయంలో 

ఒకటో రామునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండో దె దెబ్బ రెండో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, ఇంకొ కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన ఒకలో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలు 
పలి వలయం ను3౩చి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు, ఇ ట్రై రాముళ్లందరూ 

ఎడమ పక గ్రాకు జరుగుతూ మూడో ఆటగాని వద్ద వలయం మారుతారు. అంటే 

లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు. రెండో రాముడు 

నాల్గో 'లక్ష్మ ణునివద్ద, మూడో రాముడు ఐదో లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్గో రాముడు 

ఆరో లక్ష్మణుని వద్ధ, ఐదో రాముడు ఏడో లక్ష్మణుని వద్ధ, ఆరో రాముడ్ల 
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11 
ఎనిమిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఎనిమిదో 

రాముడు పదో లక్ష్మణునివద్ద, తొమ్మిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద, పదో 

రాముడు రెండో లక్ష్మ ణునివద్ద మారుతారు. 'ఎలుపలి వలయం నుంచి మరలా 

లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు వారి వారి ఉద్దికాళ్ల వద్ద మారుతారు. 

అఫే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ పదోరామునితో గొట్టి, ఖంకాకొంచెం ఎడమ 

పక కు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి 

లోషలి వలయానికి వసాడు. ఈ మూడోదెబ్బ లోపలి వలయంలో లక్ష్మణునికి 
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ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్కకు 

జరిగి రెండోదెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 

మూడోదెబ్బ తన ఉద్దికాడ్తైన ఒకటో రామునితో గొట్టి లోపలి వలయం 

నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇ గ్ల లక్ష్మణులంతా తమ తమ 

ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మూడో దెబ్బగొట్టి వలయాలు మారుతుంటారు. 

అంటే వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మ 

బుడు పదో రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మ ణుడు ఒకటోరామునివద్ద, నాల్లో లక్ష్మణుడు 

రెండో రామునివద్ద, ఐదో లక్షణుడు మూడో రామునివద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్గో 
రామునివద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఐదోరామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మ ణుడు ఆరో 

రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్క ణుడు ఏడో రామునివద్ద, పదోలక్ష్మ ణుడు ఎనిమిదో 

రామునివద్ద మారుతారు. ఇక్లే లోపలి వలయంనుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి 
మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ళవద్ద మారుతారు. 

ఇట్లు రాముళ్లు, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలో తమ ఎడమ పక్కకు 

జరుగుతూ సవ్యమార్గంలోను, లోపలి వలయంలో తమ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 
అపసవ్య మార్గ ారంలోనుః పయనిస్తూ మూడొ "దెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతుంటారు, 

ఉసెత్తులో ఆ ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే చి చిన్న 'శెలియకో పు అంటారు. 

12. చుక్కల కోపు 

కోలాటం వేస్తూ చుక్కలను చూస్తున్నట్లు ఆకాశం వైపు చూడడం ఈ 

కోపులోని విశేషం. కాబట్టి చుక కల కోపు అనే పేరు స్థిరపడి ఉండవచ్చు, 

పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళు తోపలి వలయాసికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయా 

నికి రావడం, ఊద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది, 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఆతనికి 

ఎదురుగా నిలబడి ఎడమ చేయి నడుముకు ఆనించి కుడిబేతిలోని క్యరతో కుడి 
కాలుపె మోకాలి వద్ద, నడుము వద్ద, తలకిపైన తాళానికి అనువుగా క్మరను 
ఊరకే ఊపుతాడు. తలపైన ఊపినపుడు క[రల కొనలు చుక్కల వైపుకు 

పిస స్తుంటాడు. తర్వాత ఎడమ చేతి కర్రతో గూడ ఎడమ కాలి= పైన, మోకాలి చూపి 
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వద్ద, నడుము వద్ద, తలకి పెన ఊపుతాడు. ఆ సమయంలో కుడి చేయిని నడు 

ముకు ఆనించి ఉంచుతాడు. తర్వాత ఒకటో లక్ష్మ ణునితో రెండో దెబ్బ కొట్టి 

వెలపలి వలయానికి వస్తాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి రెండో 

లక్ష్మణునికి ఎదురుగా వచ్చి మరలా ఎడమ చేయి నడుముకు ఆనించి కుడి చేతి 

లోని కర్రతో కుడికాలు మీద, మోకాలి వద్ద, నడుము వద్ద, తలకి పెన తాళాని 

కనువ్వగా కర్రను వూరకే ఊపుతాడు. తర్వాత కుడి చెతిని నడుముకు ఆనించి 

ఎడమ చేతిలోని కర్రతో ఎడమ కాలిమీద, బూకాలి వద్ద, నడుము వద్ద, తలకి 

మైన తాళాని కనువుగా క[రను ఊపుతాడు, తర్వాత రెండో లక్ష్మణునితో పుల్ల. 
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గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇన రాము 

క్షందరి ఆధినయం, చలనం ఉంటుంది. అంటే లోపలి వలయం' నుంచి వెలుపలి 

వలయానికి మారేటప్పుడు రాముళ్లంతా తమ తమ ఉద్ది కాళ్ళ వద్ద మారుతారు. 

వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో 

రాముడు మూడో లక్ష్మ ణుసి వద్ద, ము*డో రాముడు' నాల్గో లక్ష్మణుని వద్ద, 

నాల్గో రాముడు ఐదో ఈ లక్ష్మణుని వద్ద, ఐదో రాముడు ఆరో లక్ష్మణుని వద్ద, 

ఆరో రాముడు ఏడో లక్ష్మణుని వద్ద, ఏడో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని వద్ద, 

' ఎనిమిదో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, తొమ్మిదో రాముడు పదో లక్ష్మ 

ణుని వద్ద, పదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుల వద్ద మారుతారు. 

ఆపే లక్ష్మణుల చలనం గూడ ఉంటుంది. అంటే ఒకటో లక్ష్మ ణుడు 

“ఒకటో రామునితో పుల్లగలిపి, తర్వాత ఎడమచేతిని నడుముకు . ఆనించి కుడిచేతి 

లోని క[రను కుడికాలుమీద, మోకాలివద్ద, నడుమువద్ద, తలకి పెన ఊర కే 

ఊపుతాడు. తర్వాత కుడిచేయి నడుముకు ఆనించి 'ఎడమచేతిలోని క్యరను 

ఎడమకాలు మీద, మోకాలివద్ద, నడుమువద్ద, తలకి పెన వూరకే . ఊపు 

తాడు. ఈ కర కొన తలపైన ఊ పేటిప్పుడు ఆకాశంవై పు చూపిస్తాడు. తర్వాత 
ఒకటో రామునితో పుల్లగలిపి వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి 

వస్తాడు. లోపలి వలయంలో కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి పదోరామునికి ఎదురుగా 

నిల్చుండి ఎడమచేతిని నడుముకు ఆనించి, కుడిచేతిలోని క్యరను కుడికాలిపె 
మోకాలిమీద, నడుమువద్ద, తలకి పెన క్యర ఊపుతాడు. తర్వాత కుడిచేతిని నడు 
ముకు ఆనించి ఎడమచేతిలోని క్యరను ఎడమకాలిపై మోకాలివద్ద, నడుమువద్ద, 
తలకిపైన ఊపుకాడు. తర్వాత పదోరామునితో పుల్ణగలిపి లోపలి వలయం 

నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇరు లక్ష్మ ణులంతా చరిస్తుంటారు, అంటే 

వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు లక్ష్మణులంతా తమ 

తమ ఉద్దికాళ్ల వద్ద మారుతారు. లోపలి వలయంనుంచి మరలా వెలుపలి వలయా 
నికి మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు & ఒకటో రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు 

రెండో రామునివద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు మూడో రామునివద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు 

నాల్గో రామునివద్ద, ఆరో 'అక్షుణుడు ఐదో రామునివద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఆరో 

రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఏడో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు 

ఎనిమిదో రామునివద్ద, ప లక్ష్మ ణుడు తొమ్మిదో రామునివద్ద మారుతారు. 
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ఇట్టు రాముక్ణు, లక్ష్మణులు మొదట ఎడమచేతిని నడుముకు ఆనించి కుడి 

చేతిలోని కర్రను కుడికాలి'పె మోకాలివద్ద, సడుమువద్ద, తలకిపెన వూరకే ఊపు 
తారు. తర్వాత కుగిచేతిని నడుముకు ఆనించి, ఎడమ చేతిలోని కర్రను ఎడమ 

కాలిపె మోకోలివద్ద, నడుమువద్ద, తలకి పెన ఊపుతారు. తలకి పెన క్యర ఊపే 

ర మొనలు ఆకాకంచే పు చూపిస్తారు. తర్వాత వలయం మారుతారు, 

కులో ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే చుక్కలకోవు అంటారు, 

ఠా గని te 
బ్రా UR 

183. చుట్టుకోపు 

ఈ కోపులో ఆటగాళ్ళు వలయంచుట్టూ తిరుగుతారు. కాబట్టి చుట్టుకోపు 

అనేపేరు తగివుంది. పాట తెగగొట్టడం, లోపలి వలయానికి రాముళ్ళు, వెలుపలి 

వలయానికి లక్ష్మణులు రావడం, ఉద్దులు పుల్హలు గలపడంతో కోపు మొదలవు 

తుంది, 

ఒకటో రాముడు ఒకటోదెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో అక్ష్మణునితో గొడతాడు, ఇ్షరి కొంచెం కొంచెం 

ఎడమపక్కకు జరుగుచూ మూడోదెబ్బ మూడో లక్ష్మ ణునితోను, నాల్గో దెబ్బ నాల్గో 
లక్ష్మ ణునితోను, ఐదోదెబ్బ ఐదో లక్ష్మణునితోను, ఆరోదెబ్బ ఆరో లక్ష్మణుని 

తోను, ఏడోదెబ్బ ఏడో లక్ష్మణుతోను, ఎనిమిదోదెబ్బ ఎనిమిదో లక్ష్మణునితోను 

తొమ్మి దో దెబ్బ తొమ్మిదో లక్ష్మణునితోను, 'పదోదెబ్బ పదో లక్ష్మణునితోను, 

పదకొండో దెబ్బ మరలా తన ఉద్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మణునితోను గొడతాడు. 

ఇస్రే మరలా ఎడమవైపుకు జరుగుతూ, ఎదురుగా వచ్చిన లక్ష్మణులతో పుల్లలు 
గలుపుతూ ఆడుతు టాడు. ఇక రాముళ్లందరు ఎడమపక్కకు జరుగుతూ ఎదు 

రుగా వచ్చిన లక్ష్మణులతో పుల్లలుగొడుతూ ఆవసవ్య మార్గంలో పయనిస్తూ ఆడు 

తుంటారు. 

అరే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటోదెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండోదెబ్బ పదోరామునితో గొట్టి, కొంచెం కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరుగుతూ మూడోదెప్స తొమ్మిదో రామునికోను, నాల్గోదెబ్బ ఎనిమిదో 

రామునితోను, ఐదోదెబ్బ ఏడో రామునితోను, ఆరోదెబ్బ ఆరో రామునితోను, ఏడో 
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దెబ్బ ఐదో రామునితోను, ఎనిమిదోదెబ్బ నాల్లో రామునితోను, తొమ్మిదో దెబ్బ 

మూడో రామునితోను, పదోదెబ్బ రెండో రామునితోను పదకొండోచెబ్బ మరలా 

ఒకటో రామునితోను గొడతాడు. ఇస్రే కొంచెం కొంచెం ఎడమవపక్క-కు జరుగుతూ 

ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ్లతో పుల్లలుగలుపుతూ ఆడుతుంటాడు. ఇస్తే లక్ష్మణు 

అంతో సవ్యమార్గంలో తమ ఎడమపక్క_కు జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన 

రాముక్టతో. పుల్లలు గలుపుతూ ఆడుతుంటారు. 
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ఒక a గీ ఆలి పలి STD « వ షు. లా లో ఇట్లు రాముళ్ళు ల వలయంలోను, అక్షుజులు చెలువవి వలయంలోన్న 
ఇ అలీ బ్ గ లీ తమతమ ఎడమపక్కకు జరుగుతూ ఎచురుగా వచ్చిన ఆట గానిరో పుర్ణలు గలు 

ఖల «: ~~ టి కే ఈ a ఖీ గ్ పుతూ రాముళ్ళు అపసవ్యమార్షంలోను, అక్సణులు సవామారంలోను పయసననూ 
టో మి "శ న్ా 

a న్ చ్ క (ని | శాం చ్ ల చి గ టి అలో ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తుల్ ఆటవగాన్ని పెంచుతారు నినె చుట్టుకి పు ఆంటారు, 

14. చెలియ జడకోపు 

జట్టు నాయకులలో తెలివై. నవాళ్లు జడకోపులో భేదం సా ష్టించారు. 1£ త 

భేదానికి చెలియ జడకోపు అని పేరు పెట్టారు, ఈ కోపులో 

సంఖ్యల్లో మాత్రమే ఆటగాళ్లు ఉండాలి. బేసి సంఖ్య అసలే పని! 

ఇతర సంత అయిన 10, 14, 16, 20 మొదలయినవి కూడా పనికిరావు 

రకు తన జ్ఞానం చెరాలి. ట్రాంటప్పుడు సరిగా తన స్థానం చేరడానికి ఎలయ 

సంఖ్య కావాలి. ఉదాహర ణకు పన్నెండు మండి ఆటగాళ్ళను తీసుకుందాం. 

అపుడు జడ వేయడానికి చెక్కకు క కట్టన తాళ్ళు పదమూడు ఉండాలి, చెక్క కళ్ల 

డంలోను, తాళ్ళు కట్టడంలోను, గరిడి ఏ ఎర్బాటులొ తోను జడకోపుతో మావిచెగానే 

ఉంటుంది. ఆటగాళ్శంతా ఓకే వలయంగా ఎర్చడతారు. బేసి నానా 

మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది, పదకొండు స్థానాలలో రాముళ్ళు; సరి స్థానాలయిన 

రెండు, నాల్లు, ఆరు, ఎనిమిది, పది, పన్నెండు స్థానాలలో అక్ష్మణులు చేరుతారు. 

112. 11-10, 9-85, 7-6, 5—4, 8-2 స్థానాల ఆటగా 

డంతో ఆట మొదలవుతుంది. ఇది మొదటిదెబ్బ. తరాషత 1-2, కై4, 5-6, 

"౧-8, 9-10, 11-12 స్థానాల ఆటగాళు) పుల్లలు గలుపుతారు. దినిని “రెండో: 

దెబ్బగా పరిగణించాలి. ఈ దెబ్బసుంచి జడ వేయడం మొదలన్సతుంది. ఒకటొ 

రాముడు రెండో స్థానం దావ్ కొంచెం కుడిపక 

82} 

పె 

స్థా నంలో చేరిన 6 లక్ష్మ ణునితో గొద్ది పలివై పుగాను, కుడిచేతిమిదుగాను పయనించి 

నా నాల్గో స్థా నానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడిపక_కు జుడిగి నాల్లో దెబ్బ ఐదో 

వ స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితొను, తర్వాత ఐదో స్థానం దాటిచెళ్ళి ఇంకొంచెం 

ముడి ్రాకు జరిగి ఏడ “దెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన అక్ష్మ ణునితొను కొర కండి 
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పక్క_కి పయనిస్తూ ఆరోస్థానం దాటి ఏడో స్మానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం 

కుడిపక్కకు జరిగి ఎనిమిదో దెబ్బ ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, 
మరలా ఎడమ పక్కకు జరిగి తొమ్మిదో దెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణుని 

తోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి పదో దెబ్బ ఎనిమిదో 

స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, ఎనిమిదో స్థానం దాటి కుడిపక్కకు జరిగి 

పదకొండో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను గొటి కుడిసై పుకే 

పయనిస్తూ తొమ్మిదో స్థానందాటి పదోన్టానానికి చేరుతాడు, తరా 

పఠ్క్లకు జరిగి పన్నెంగో దెబ్బ వదకొండో స్థానంలో చేరిన అక్ష్మ బునితోను, 

మరలా కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి పదమూడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో 
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చేరిన లక్ష్మణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచిం కుడిసక్కకు జరిగి పద్దానుగో 

దెబ్బ పదకొండో స్థానంలో జేరిన లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత కుడిపక ౫కు 

జరుగుతూ పదకొండో స్థానం దాటి పది హేనోదెబ్బ పన్నెండో స్థానంలో చేరిన 

లక్ష్మణునితోను గొట్టి, తర్వాత కడివె పుకే పయనిస్తూ పన్నెండో స్థానం దాటి 

వెళ్ళి తన స్థానమైన ఒకటో స్థానానికి చేరుతాడు. అప్పటివరకు పయనించిన. 

మార్గంలో ఇక్కడనుంచి తిరుగు పయనం సాగిస్తాడు. అంటే తన స్థానంలో చే3న 

ఒకటో స్థాన నం రాముడు కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి పదహారో దెబ బ్బ రెండోస్థానం 

లక్ష్మ ణునితొను, మరలా కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి పదిహేడో దెబ్బ పన్నెండో 

లక్ష్మణునితో ను, పన్నెండో నై స్థానం దాటి తర్వాత మరికొంచెం ఎడమ 

జరిగి పద్దెనిమిదో దెబ్బ పదకొండో అక్ష్మణునితోను గొట్టి, ఎడమ పక్కనే పయ 

నిస్తూ పదకొండో గానం దాది పదో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి పందొమ్మి దో దెబ్బ తొమ్మిదో స్ట స్తానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, 

మరలా కొంపం కుడిపక; గ్రాకు ఈ జరిగి ఇరవయోదెన్స పదకొండో సానంలో చేవన 

లో 
మప గారం 

© 

ల థి 

లక్ష్మణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ నుక కు జరిగి ఇరవయొకటో 
దెబ్పెత్ కొమ్మిదో న్ఫె సానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను ట్ట తొమ్మిదో స్థానం దాటే 

ఇంకొంచెం ఎడమ ప పక్కకు జరిగి ఇరవై రండోదెబ్బ ఎనిమిదో స గానంలో చేరిన 
లక్మణునిత్ తోగొట్టి, ఎడమ పక్క_శే పయనిస్తూ ఎనిమిదో స్థానందాటి ఏడో ఖానా 

నికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి ఇర వై మూడోదెబ్బ ఆరో 

స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, మరలా కొంచెం కుడివైపుకు జరిగి ఇరవై నాల్గో 

దెబ్బ ఎనిమిదోస్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి ఇర వై ఐదో దెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను గొట్టి 

రోస్థానం దాటి ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై ఆరోదెబ్బ ఐదో 

స్థానంలోని లక్ష్మ ణునితోను గొట్టి ఐదోస్థానాన్ని దాటి నాల్లో స్థానానికి చేరుతాడు, 

తర్వాత కొంచెం ఎడమ ప పక్కకు జరిగి ఇరవై ఏడ్ కోదెబ్బ మూడో స్థానంలోని 

అత్మ షణునితోను, మరలా కొంచెం కుడిపక గ్రాకు జరిగి ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ ఐదో 

» 

(8 

స్థానం లో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరి గి 

a] ఇరవై తొ మ్మిదో దెబ్బ మూడొస్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను గొట్టి టి మూడ స్థానం 

దాటి, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ముప్పయోదెబ్బ రెండో సాసంలో 
థి 

చేరిన అత్మ ణుసిత్ గొప్పా ఎడమ పక)_కు జరిగి రెండో స్థా నందాట తన 

స్థానమైన ఒకటో స్టానానికి చేరుతాడు. ఇట్టే రాముళ్ళందరూ కుడి, ఎడమలకు 
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తో లో న్నా 

7 యు చం టీ 

5 

ర 
x బ్రా ఓ క్ Wu ఇల్ al 

జరుగుతూ, ఇ్రుర్లలు గొడుతూ మొదట 

2 Cal చ వట న క : 

హొనాలుదా౮, తరాంత స్థానం చేరుతూ పప హే, 

ర 

0 మ 

చేరి, తర్వాత మరలా వారు రు అప్పటివరకు పయనించిన మార్గంలో తిరుగు పయనం 

ము 

fr డ్డ 

. 
ల ల (ఆ య tr ర నో చి G3 E్ల అర్ద రెండోస్థానం లక్ష్య ణుడు ఒకటో డబ్బ 
చ 5] 

తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకుజరిగి రెండోదెబ బ్ర & 

తర్వాత ఒ! క్రటో స్థానందాటి క కొంచెం ఎదమసక కుజ జరిగి 

స్టానంలో చేరిన రామునితోను గె టె ట్టై పన్నం టొ స్థ సానందావ ఎడ 

పదకొండో స్థానాన్ని చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ వరకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ 

పదోస్థానంలోచేరిన రామునితోను, మరలాకొంచెం కుడిపక్కకుజరిగి ఐదోదెబ్బ 

పన్నెండో సి సానంలో చేరిన రామునితోను, త తర్వాత మరలాకొంచెం ఎడమపక్క_కు 
శ 

జరిగి ఆరోదెబ్బ పదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, వదోసానందాటి, ఇంకొంచెం 

PR డ్డ ఈ 
a ర్న 

యా 3 
uh ర్ి వై గ్ 

4 

థి 

ఎడమ పక్కకు జరిగి ఏడో దెబ్బ తొమ్మిదో బ్ఞానంలోని రామునితోను గొట్టి, 

తొమ్మిదో స్థానందాటి, ఎడమ పక్కనే పయనిస్తూ ఎనిమిదో స్థానానికి చేరుతాడు, 
తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఎనిదోదెబ్బ ఏకోస్టానంలో చేరిన రాముని 
తోను, మరలా కొంచెం కుడిపక్కకుజరిగి తొమ్మిదో స్థానంలోచేరిన రామునితోను 
తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమపక్క్కకు జరిగి ౩ దోదెబ్బ ఏ డో స్థాన నంలో చేరిన 

రామునితోను గొట్ట, ఏ డోన్థానందాది ఇ ఇంకొంచెం ఎడమపక, గ్రాకు జరిగి పదకొండో 

దబ్బ ఆరోస్థానంలో చేరిన రామునితో గ్ గొట్ట, ఆరోస్థానందాటి ఎడమ ష పక్కనే పయ 

నిస్తూ ఐదోస్థానం చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్క_కుజరిగి పన్నెండో 

డు నాల్గో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా కొంచెం కుడపక గాకు జరిగి 
పదమూడో దెబ్బ ఆరోస్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం 

ఎడమపక్కకు జరిగి పద్దానుగోదెబ్బ నాల్గో స్థానంలోచేరిన రామునితోను గొట్టి, 

నాల్గో స్థానందాటి ఎడమ పక్క_కుజరిగి పదిహేనో దెబ్బ మూడో స్థానంలోచేరిన 
రామునితో గొట్టి, మూడో స్థానాన్ని దాటి ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ తన న స్థానమైన 

'రెఐడో స్థానంచెరుతాడు. తర్వాత తాను అప్పటి టివరకు పయనించిన మార్షంలో తి 

పయనం 7 సాగిస్తా డు అంతె తన స్థానంలోచేరి తర్వాత కొంచెం ఎడమ పశ క 
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జరిగి పదహారో దెబ్బ ఒకటో స్థానం రామునితోను, మరలా కొంచెఐ కుడి పుకు 

జరిగి పదిహేడో దెబ్బ మూడోస్థానం రామునితోను గటి న త్రో స్థానం దాటి 

ప్ గ వి శా 

కొంచెం కుడిపక్క కు జరిగి సద్దెనిమిద్ దెబ్బ నాల్గో స్మా ంలో చేరిన రామునితోను 

గొట్టి, నాల్లో 4 న్ ానందాటి కుడిపక్క_కు పయనిస్తూ ఐదోస్థా న నం చేరుతాడు. తర్వాత 

కొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి పందొమ్మిదో దెబ్బ ఆరోస్థానంలో చేరిన రామునితోను 

మరలా కొంచెం ఎడమ పక కుకు జరిగి ఇరవయ్యో దెబ్బ నాలో స్థానంలో చేరిన. 

రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇర వయ్యుకటో 

దెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, ఆరో స్థానం దాటి, ఇంకొంచెం . 
కుడిపక్కకు జరిగి ఇరవై రెండో దెబ్బ ఏడో స్థానంలో చేరిన రామునితో గొట్టి, 
దానం దాటి కుడిపక్క_కే పయనిస్తూ ఎనిమిదో స్థానం చేరుతాడు. తర్వాత 

కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఇరవైమూడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన 
రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై నాల్గో దెబ్బ ఏడో 
స్తానం లో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి ఇర వె 

ఐదో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, తొమ్మిదో స్తానందాటి 

ఇంకొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఇరవై ఆరో దెబ్బ పదో స్థానంలో చేరిస రామునితో 

గొట్టి, పదోస్థానం దాట కుడిపక్కకు పయనిస్తూ పదకొండో నం చేరుతాడు. 

తర్వాత కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఇరవై ఏడ్ దెబ్బ | పన్నెండో సైనంలో | చేరిన 

రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ పదో 
స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంబెం కుడిపక్కకు జరిగి 

ఇర వె వై తొమ్మిదో దెబ్బ పెస్నండో స్థానంతో ? చేరిన రామునితోను గొట్టి, పన్నెండో 

స్థానం దాట, ఇంకొంచెం కుడిపక ౧కు జరిగి ముప్పయ్యో దెబ్బ ఒకటో స్థానం - 

రామునితో గొ బ్ర, ఒకటో స్థానం దాటి కుడిపక్క_కే పయనిస్తూ తన స్థానమైన 
రెండో స్థానం చేరుతాడు. ఇ లక్ష్మణులందరూ కుడి, ఎడమ పక్కలకు జురు 

గుతూూ, పుల్లలు గొడుతూ మొదట ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ రెండు రెండు 

“నాలు దాటి, తర్వాతి స నానం చేరుతూ పదిహేనో దెబ్బ కొట్టి వారి వారి స్థానాలు 

చెరి, తర్వాత మరలా వారు పయనించిన మార్గంలో తీరుగు పయనం చేస్తూ కుడి 

Et 

పక్కకు పయనిస్తూ ముప్పయ్యో దెబ్బ కొట్టి వారి వారి స్థానాలు చేరుతారు. 

PK.12 
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ఇట్టు రాముళ్ళు మొదట కుడిపక్కకు జరుగుతూ అపసవ్య మార్షంలోను, 

లక్ష్మణులు మొదట ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ 

పదిహేనో దెబ్బ కొట్టి తమతమ స్థానాలు చేరి, తర్వాత రాముళ్ళు ఎడమ 

పక్కకు జరుగుతూ సవ్యమార్గంలోను, లక్ష్మణులూ కుడి పక్కకు జరుగుతూ 

అపసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ ముష్పయ్యో దెబ్బకొట్టి తమతమ స్థానాలు 

చేరుతారు. రాముళ్ళూ, లక్ష్మణులు తమతమ స్థానాల నుంచి బయలుదేరింది 

మొదలు రెండు స్థా నాలుదాటి ఒక స్థానంలో నిలుసూ పయనిసుంటారు. వీరంతా 
అటే 

నిల్చిన స్థానం నుంచి రెండు స్థానాలు దాటి మరొర స్థానానికి చెరటప్పటికి ఎరి 

చేతులలోని తాళ్ళు మెలిక పడతాయి. మొత్తం పన్నెండు మంది ఆటగాళ్ళు నాల్లు 

స్థానాలలో మజిలీలు వేసారు. రివ స్ధానం నుంచి మరొక సానం చేరినప్పుడల్లా 

ఒక మెలికపడుతుంది. ఈ మెలికనే ముడి అనికూడా అంటారు. మొత్తం నాల్లు 

మెలికలు పడతాయి, ఆటగాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటే మెలికలు 

ఎక్కువే ఉంటాయి. ప్రతివాడు రెండు స్థానాలు దాటి మూడో స్థానం చేరు 
తున్నాడు, కాబట్టి మూడుతో నిశ్శేషంగా భాగెంచడానికి వీలయె ఏ సంఖ? 

ఆయినా బాగుంటుంది. అయితే భాగఫలంగా వచ్చిన సంఖ్య, జడలోని ముడుల 

సంఖ్య ఒకటే. పదిహేనో దెబ్బకు అందరూ తమతమ స్థానాలు చేరేటప్పటికి 

నాల్హు మెలికలతోను, ఒక్కొక్క మెలిక రెండు అడ్డుమెలికలతోను జడ పూర్తిగా 

పడుతుంది. అచ్చటి నుంచి తిరుగు పయనంలో జడను ఊడదీయడం జరుగు 

తుంది. ఈ తిరుగు పయనంలో ఆటను ఉసెత్తులో ఆడుతారు. ముప్పయ్యోదెబ్బ 

కొట్టి రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు అంతా తమతమ గానాలు చేరేటప్పటికి జడ పూర్తిగా 

ఊడిపోతుంది. ఈ కోపులో “జన నీకు యువరేశారే” అనే పాటను పాడుతారు, 

ఇశి వ జ షె 

ms 2 జ గాచి h / పా జ న స ద ym , ఇ 0 చః arf బల లో హి జందిం ఆనిదానర రూవాంతిరాలు జంద౫౦, జింకల, * వపు జంద?౦ 
క్. (a 

వేసినట్లు ఆఫినయిస్తారు కాబట్టి పేరుకు తగిడ 

15. జంజూల 

& 

౮ 
i గౌ కా, నవమ శ “a 

ది, పాట తెగగ్ ద్ట్రసం, రాయిళ్లి 

లోపలి వంయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, డఊదులు పుల్లలు 
ఓ an 
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15 
రామలక్ష్మణులు అంతా కుడికాలు ఒకడుగు ముందుకు వేసి, వంగి మోకాలి 

వద్ద ఎవరి క కర్రలతో వారే కొట్టుకొని, తర్వాత రెండు చేతులు రెండుకాళ్ల ఎనుకకు '' 

పోనిచ్చి కాళ్ల వెనుక ఎవరి క|రలతో వారె కొట్టుకుంటారు. తర్వాత తేచి ఎడమ 

'కాలు ఒక ఆడుగు ముందుకు వేసి, మోకాలి వద్ద ఎవరి క|రలతో వారే 

కొట్టుకొని తర్వాత రెండుకాళ్ల ఎనుకకు రెండు చేతులు పోనిచ్చి కా 

న్న 

ఎపరి కర్రలతో వారె కరలు కొట్టుకొని, లేచి రాముప్ట అక్ష్మణులకు జంణెం 

వేసారు. అంటే రాముడు తన రెండు బాహువులలోకి రిసికొని లక్ష్మణుని ఏపు 

టీ 



తర్వాత మరలా మొదట ఆడినట్టుగా ఆడి జంగెం వేసారు. యర్ మరలా మరలా 

ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో ఆట వెగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే జంజాల కొపు 

“అంటారు, 

16. జడకోపు 

ns 

కులుకుల కోలాటంలోను, భారత కోలాటంలోను, భారత కోలాటంనుంచి 

విడివడిన తక్కిన కోలాటాలలోను జడకోపు పద్దతి ఒక్కటి. ఆయితే కులుకుల 

కోలాటంలో ఆభినయం ఉంటుంది. భారత తదితర కోలాటాలలో అభినయం 

ఉండదు. అన్ని కోలాటాలలోను జడను ఒకేవిధంగా వేస్తారు, అందుకే జడకోపుకు 

కోలాటంలో ఒక  విశిష్టన్థా నం ఉంది. జడ అంటే ఒకదానితో ఒకటి అల్లుకొని ఉన్న 

వెంట్రుకల పాయలు. 15 అంటే వెంటుకల పాయలతో ఏర్పడిన జడవలె కోలాట 

మాడుతూ తాళ్లతో జడను అల్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి జ జడకోపు అనేపేరు తగి 

ఉంది, 

ఇందుకు ముఖ్యంగా మూడడుగుల. వ్యాసంగల గుండటి చెక్క_గాని లేక 

అంతేపొడవు, వేడల్పుగల చతుర సాకారపు బెక్య_గాని అవసరం. ఈ చెక్కకు 

ఆటగాళ్ళసంఖ్య కంటి ఒక రం ధం అధికంగా చేయబడి ఉంటుంది. అంటే ఆట 

గాళ్ళకు సరివడెట్టు చక చుట్టూ రం[ధాతగాక చెక్కకు మధ్యలో ౭ ఓక్ రంధం 

ఉంటుంది. రం ధాలన్నింటికి తాళ్టుగట్టాలి. ఈ చెక్కు నె విక శ్ళ'అనికూడా అంటారు, 

ఈ చెక్కును ఒక చెట్టుకుగల అడ్డుకొమ్మకు గట్టాలి. ఇదె కట్టడానికి తాడి, కొబ్బరి 

నికిరావు. బాగా విస్తరించిన అడ్డుకొమ్మలుఉండే చింత, పప, మామిడి 
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మట్టి, జువ్వి మొదలయినవానిలో ఏదోఒక చెట్టుకొమ్మ కింద గరికి ఏర్పాటు చేస్తారు. 

అంటే కోలాటానికి గరికీ ఎచట ఏర్పాటుచేసినప్పటికీ జడకోపుకు మ్యాతం సాధా 

రణంగా చెట్టుకిందనే ఏర్పాటు చేయాలి. లేదా ఎత్తుగా చెక్క. కట్టడానికి వీలుగా 

క రలుపాతి వాటికి చెక్కను కట్టాలి. జడకోపుకు ఏర్పాటుచేసిన గరిడీలో ఇతర 

కోపులుకూడా వేస్తుంటారు. ఒకొక్కమారు |ప్రార్థన కోపువేసి జడకోపుతొ టి 

సరి పెట్టుకుంటారు. జడకోపు వేయడానికి ఎనిమిదిగాని, పదిగాని, పన్నెండుగాని, 

పద్నాలుగుగాని, పదారుగాని, పద్దెనిమిది గాని సంఖ్యలలో ఆట గాళ్ళుండాలి. అంత 

కంటే ఎక్కువ అనవసరం. ఈ కోపు ఎక్కువమందితో ఆడితే జడ తప్పుపడే 

అవకాశం ఉంటుంది, 
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ఆటగాష్ట పది మంది అనుకుందాం. . అప్పుడు చెక్కకు పదకొండు 

రం|ధాలు చేసి, పదకొండు తాళ్లు కట్టాలి. పది మంది చుట్టూ ఉన్న తాళ్లు తమ 

తమ ఎడమచేతీలోని క[రతో కలిపి పట్టుకుంటారు. పదకొండో వ్యక్తి చెక్క 

మధ్య ర౭|ధానికి కట్టిన తాటిని పట్టుకొని గరిడి మధ్యలో కూర్చుంటాడు. ఈ 

తాబీవల్ల కోలాటం వేసే సమయాన చెట్టుకొమ్మకు కట్టిన చెక్కకు అటూయిటూ 

కదలకుండా ఉంటుంది. ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది మొదలైన బేసి 

స్థానాలను రాముహ్హ; రెండు, నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది, పది మొదలైన సరి. స్థానా 

లను లక్ష్మణులూ ఆ|కమిస్తారు. ఈ కోపులో జట్టూ ఎప్పుడూ ఒకే వలయంగా 

నిల్బుంటుంది, కాబట్టి ఒకటో స్థానం ఆటగానికి పదో స్థానం ఆటగాడు ఎడమ 

పక్కన, రెండో స్థానం ఆటగాడు కుడిపక్కన ఉంటారు. ఆటగాళ్లంతా క్యరతో 

పాటు తాటిని కూడా ఎడమ చేతితో పట్టుకుంటారు. కుడిచేతిలో కర. ,మ్మాతమె 

ఊ&ఊంటుంది. (వార్ధన పాట కాగానే క ఇట్తయ్యకు, ఇ ట్రయ్యకు, ఇ ట్రయ్యకు 

_ తాద్ధిమి” అనే ఎత్తుగడ మాటతో ఆట మొదలుపెడతారు. 1-10, 9-8, 7-6, 

5.4, 8.2 స్థానాల ఆట గాక్టు పుల్లలు గలుపుతారు. ఇది ఒకటో దెబ్బ తర్వాత 

2.1, 10.9, 8.7, 6-5, 4-8 స్థానాల ఆటగాళ్ళు పుల్లలు గలుపుతారు. అంటే 

ఒకటో స్థానం రాముడు రెండో స్థానం లక్ష్మణునితో రెండో దెబ్బకొట్టి కుడిచేతి 
మీదుగాను లోపలిగాను తన కుడిపక్కకు' పయనిస్తూ రెండో స్థానాషా దాటి 
ముూడో స్థానం చేరుతాడు, తర్వాత కొంచెం కుడివె పుకు జరిగి మూడో దెబ్బ 

నాల్గో స్థానంలో చేరిన ల క్షుణునితోనూ, మరలా కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి 

నాల్గో దెబ్బ రెండో స్థానంలోని అక్ష్మణుగితోనూ, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడి 

. పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ నాల్గో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోనూ గొట్టి కుడి 

*పక్కశకే పయనిస్తూ నాల్లో స్థానం దాటి ఐదో స్థానానకి చేరుతాడు. తర్వాత 
- కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఆరో దెబ్బ ఆకో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, 

మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఏడో దెబ్బ నాలో స్థానంలో చేరిన 

'లక్ష్మణునితోను, తర్వాత మరలా కుడిపక్క_కు జరిగి ఎనిమిదో దెబ్బ ఆరో 

స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితొ తోను గొట్టి కుడి పక్కనే పయనిస్తూ ఆరో 

స్థానం దాటి ఏడో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పకగ_కు 

జరిగి తొమ్మిదో దెబ్బ "ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోనూ, " మరలా 
ఎడమ పక్కకు జరిగి పదోదెబ్బ ఆరోస్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోనూ తర్వాత 
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మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి పదకొండో దెబ్బ ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన 

లక్ష్మణునితోనూ గొట్టి కుడి పక్కకే పయనిస్తూ ఎనిమిదో స్థానం దాటి తొమ్మిదో 

స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి పన్నెండో దెబ్బ 

పదో స్థానంలో చేరిన లక్షుణునితోనూ, మరలా ఎడమపక్క_కు జరిగి పదమూడో 

దెబ్బ ఎనిమిదో చేరిన లక్ష్మణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు 

జరిగి పద్దానుగో దెబ్బ పదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను గొట్టి కుడీ పక్కంతకే 

పయనిస్తూ పదో స్థానం దాటి తన స్థానమైన ఒకటో స్థానానికి చేరుతాడు. అచ్చట 

నుంచి అప్పటి వరకు తాను తిరిగి వచ్చిన స్థానాల గుండా తిరుగు పయనం 

సాగిస్తాడు. అంటే కొంచెం కుది పక్కకు జరిగి పదిహేనో దెబ్బ రెండో స్థానం 

లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పదహారో దెబ్బ 

పదో స్థానం లక్ష్మణునితోనూ గొట్టి, ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ పదో స్థానం 

దాటి తొమ్మిదో స్ధానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక గ్రాకు జరిగి 

పది హేడో దెబ్బ ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను, మరలా కొంచెం 

కుడి పక్కకు జరిగి పద్దెనిమిదో దెబ్బ పదో స్థానం లక్ష్కణునితోను, తర్వాత 

మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పందొమ్మిదో దెబ్బ ఎనిమిదో. స్థానంలో 

చేరిన లక్ష్మణునితోనూ గొట్టి ఎడమ పక్కకే పయనిస్తూ ఎనిమిదో స్థానం దాటి 

ఏడో స్థానానికి చేరుతాడు తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవయ్యో 

దెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోనూ, మరలా కొంచెం కుడిపక్క్లకు జరిగి 

ఇరవయ్యొకటో దే దెబ్బ ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోనూ, తర్వాత మరలా 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై రెండశోవెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణుని 

తోనూ గొట్టి టై ఎడమ ప క్లే పయనిస్తూ ఆకోజ్ధానం దాటి ఐదోస్థానం చేరుతాడు. 

కరాక క కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి ఇరవై మూడ్ దెబ్బ నాల్గో స్థానంలో చే౨న 

లక్ష్మణునితోనూ, మరలాకొంచెం కుడిపక్కకుజరిగి ఇరవై నాల్గో దెబ్బ ఆరోస్థానంలో 

చేరిన లక్ష్మణనిత్ ను, తర్వాత మరలకొంచెం ఎడమ పక్క-కుజరిగి ఇరవై ఐదో 
దెబ్బ నాల్లో స్థానంలోచేరిన లక్ష్మణుఏకోను గొట్టి ఎడమ పక్కకి పయనిస్తూ 

నాల్లోస్థానం దాటి మూగో వ్ నానికి చేరుతాడు, తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక గాకు" 

జరిగి ఇరవై ఆకోదెబ్బ రెండో ఫ్రొనంలో చేన లక్ష్మణు౧తోనూ, మరలా కొంచెం 

కుడిపక్కకు జరిగి ఇరవై ఏడోదెబ్బ నార్ల ౯ స్థానంలో చేదిన లక్షణుఏితోనూ, 

తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమసక్ళ_గు జరిగి ఇరవై ఎనిమిదోదెబ్బ రెండోస్థానం 
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లక్ష్మణునితోను గొట్టి, ఎడమ పక్క-కే పయనించి రెండోస్థానందాటి తన స్థాన 

మైన ఒకటో స్థానానికి నికి చేరుతాడు. ఇచ రాముళ్ళందరూ కుడి, ఎడమలకు జరు 

గుతూ, పుల్లలు గొడుతూ మొదట కుడిపక్కకు పయనిస్తూ, సరిస్థా నాలు దాటుతూ 

నాలు చేరుతూ పద్దానుగో దెబ్బకొట్ట వారివారి స్థానాలుచేరి తర్వాత మరలా 

వారు పయనించిన మార్గంలో తిరుగుపయనంలో ఎడమపక గ్రాకు పయనిస్తూ ఇరవై 

ఎనిమిదో దెబ్బకొట్టి వారివారిస్టా నాలు చేరుతారు. అంటే మూడో స్ధానం రాముడు కుడి 

పక్కకు పయనిస్తూ ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది, ఒకటోస్థానాలగుండా తన స్థానంచేరి 

తర్వాత ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ ఒకటి, తొమ్మిది, ఏడు, ఐదు స్థానాలగుండా 

తన స్థానం చేరుతాడు. ఐదోస్తానం రాముడు మొదట కుడి పక్కకు పయనిస్తూ 

ఏడు, తొమ్మిది, ఒకటి, మూడు స్థానాలగుండా తన స్థానం చేరి, తర్వాత ఎడమ 

పక్కకు పయనిస్తూ మూడు, ఒకటి, తొమ్మిది, వడు స్థానాల గుండా తన నె గ్ధాసం 

చేరుతాడు, ఏడోస్థానం రాముడు మొదట కుడిపక్క-కు పయనిస్తూ తొమ్మిది, ఒకటి, 
మూడు, ఐదు స్థానాలగుండా తన స్థానంచేరి, తర్వాత ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ 

ఐదు, మూడు, ఒకటి, తొమ్మిది స్థానాలగుండా ఏడోస్థానం చేరుతాడు. తొమ్మిదో 

స్థానం రాముడు మొదట కుడిసక్క.కు పయనిస్తూ ఒకటి టి, మూడు, ఐదు, ఏడుస్థానాల 

గుండా తన స్థానంచేరి, తర్వాత ఏడు, ఐదు, మూడు, ఒకటి స్థానాలగుండా తన 

స్థానం చేరుతాడు. ఇట్లు రాముట్ల మొదట అపసవ్యమార్గంలోను, తర్వాత సవ్య 

-మార్గంలోను పయనిస్తారు. 

sh ౭ 
Em . 

నం లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ మూడో స్థానం రామునితో 

గొట్టి, కొంచెం ఎడమ పక కు జరిగి రెండో దెబ్బ ఒకటో స్థానం రామునితో గొట్టి 

ఎడమ పక్క-_కే పయనిస్తూ ఒకటో స్థానం దాటి పదో స్థానానికి చేరుతాడు. 
తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన 
రామునితోను, మరలా కొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి నాల్లోదెబ్బ ఒకటో స్థానంలో 
చేరిన రామునితోనూ, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ 

తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, ఎడమ పక్కనే పయనిస్తూ 
తొమ్మిదో స్తాన- దాటి ఎనిమిదో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ 
పక్క-కు జరిగి ఆరోదెబ్బ ఏడో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా కొంచెం 

కుడిపక్కకు జరిగి ఏడోదెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత 

అర్హ రెండోస్టా 
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మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఎనిమిదో దెబ్బ ఏడో స్థానంలో చేరిన 

రామునితోను గొట్టి, ఎడమ పక్కనే పయనిస్తూ, ఏడో స్థానం. దాటి "ఆరో స్థానానికి 

చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి తొమ్మిదో దెబ్బ ఐదో 

స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా కొండెం కుడిపక్క_కు జరిగి పదో దెబ్బ 
ఏడో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు 

జరిగి పదకొండో దెబ్బ ఐదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, ఎడమ 

పక్కనే నిస్తూ ఐదో సె స్థానం దాటి నాల్లో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పన్నెండో దెబ్బ మూడో స్థానంలో చేరిన రాముని 

తోను, మరలా కుడిపక్క_కు జరిగి పదమూడో దెబ్బ ఐదో సా నంలో చేరిన రాముని 

తోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్క_కు జరిగి పద్దానుగో దెబ్బ మూడో 

స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, ఎడమ పక్క_కే పయనించి మూడో స్థానం 

దాటి తన స్థానమైన రెండో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత తాను అప్పటి వరకు 
పయనించిన మార్గంలో తిరుగు పయనం సాగిస్తాడు. అంటే తన స్థానం చేరిన 

తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పది హేనోదెబ్బ ఒకటో స్ధానం రాముని 

తోను, మరలా కొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి పదహారో దెబ్బ మూడో స్థానం 

రామునితోను గొట్టి, కుడి పక్కకు పయనించి మూడో స్థానం దాటి నాల్గో స్థానానికి 
చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి పదిహేడో దెబ్బ ఐదో స్థానంలో 

చేరిన రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పద్దెనిమిదో దెబ్బ 

మూడో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక్క_కు 

జరిగి పందొమ్మిదో చె దెబ్బ ఐదో సా స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, కుడిపక్క_కే 

పయనిస్తూ ఐదో స్థానం దాటి ఆరోస్టానం చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి 

పక్కకు జరిగి ఇర వయో దెబ్బ ఏడ్లో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవయ్యొకటో దెబ్బ ఐదో స్థానంలో చేరన 

రామునితోను తర్వాత మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇరవై రెండో 
దెబ్బ ఏడో స్థానంలో చేరిన రాముని తోను గొట్టి, కుడి పక్క-_కే పయనిస్తూ 

ఏడో స్థానం దాటి ఎనిమిదో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు 
జరిగి ఇరవై మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా 
కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై నాల్గో దెబ్బ ఏడ్లో స్థానంలో చేరిన రాముని 

తోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి ఇరవై ఐదో దెబ్బ తొమ్మిదో 
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స్థానంలో చేరిన రామునితోను కొట్టి కుడి సక్క_కే పయనిస్తూ తొమ్మిదో స్థానం 

దాటి పదో స్థానం చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇరవై ఆరో 

దెబ్బ ఒకటో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు 

జరిగి ఇరవై ఏడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత 

మరలా కొంచెం కుడి సక్క_కు జరిగి ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ ఒకటో స్థానంలో 

చేరిన రామునితోను గొట్టి, కుడి పక్కకే పయనించి ఒకటో స్థానం దాటి తన 

స్థానమైన రెండో స్థానానికి చేరుతాడు. ఇప్రే లక్ష్మ ణులందరూ కుడి, ఎడమ 

పక్కలకు జరుగుతూ, పుల్లలు గొడుతూ, మొదట ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ 

బేసి స్థానాలు దాటుతూ, సరి స్థానాలు చేరుతూ పద్దానుగో డెబ్బ కొట్టి, వారి వారి 

స్థానాలు చేరి, తర్వాత మరలా వారు సయనించిన మార్గంలో తిరుగు పయనం 

చేస్తూ, కుడి పక్కకు పయనిస్తూ ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ కొట్టి వారి వారి స్థానాలు 

చేరుతారు. అంటి నాల్లో స్థానం లక్ష్మ ణుడు మొదట ఎడమ పె వైపుకు పయనిస్తూ 

రెండు, పది, ఎనిమిది, ఆర స్థానాల గుండా తన స్ధానం చేరి, తర్వాత కుడి 

వె వైపుకు పయని సూ ఆరు, ఎనిమిది, పది, రెండు స్థానాల గుండా తన స్థానం చేరు 

కాడు. ఆరో సా గానం లక్ష్మ ణుడు మొదట ఎడమ వే వైపుకు పయనిస్తూ నాల్లు, రెండు, 

పది, ఎనిమిది స్థానాం గుండా తన ౫ ప్ నానం చేరి, తర్వాత కుడి వె వె పుకు పయనిస్తూ 

ఎనిమిది, పది, "రెండు, నాల్లు స్థానాల గుండా తన స గానం చేరుతాడు. ఎనిమిదో 

స్థానం లక్ష్మణుడు మొదట ఎడమ వైపుకు పయనిస్తూ ఆరు, నాల్లు, రెండు, పది 

స్థానాల గుండా తన నె స్థానం చేరి, తర్వాత కుడి వైపుకు పయనిస్తూ పది, రెండు, 

నాల్గు, ఆరు స్థానాల గుండా తన స్థానం చేరుతాడు. పదో సై స్థానం లక్ష్మణుడు 

మొదట ఎడమ వై పుకు పయనిస్తూ ఎనిమిది, ఆరు, నాల్లు, రెండు స్థానాల గుండా 

తన స్థానం చేరి, తర్వాత కుడి వైపుకు పయనిస్తూ రెండు, నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది 

స్థానాల గుండా తన స్థానం చేరుతాడు, ఇట్టు లక్ష్మణులు మొదట సవ్యమార్గం 

లోను, తర్వాత అపసవ్య మార్గంలోను సయనిసారు, 

.. ఇట్టు రాముష్ట మొదట కుడి పక్కకు జరుగుతూ అపసవ్య మార్గంలోను, 

లక్ష్మణులు మొదట ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ సవ్య మార్గంలోను పయనిస్తూ 
పద్దానుగో దెబ్బ కొట్టి తమ తమ స్థానాలు చేరి, తర్వాత రాముళ్ళు ఎడమ 

పక్కకు జరుగుతూ సవ్య మార్గంలోను, లక్ష్మణులు కుడి పక్కకు జరుగుతూ 
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అపసవ్య మార్గంలోను పయనిస్తూ ఇరవై ఎనిమిదో 7 దెబ్బ కొట్టి తమతమ నె స్థానాలు 

చేరుతారు. రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు కమ తమ స్టానాం నుంచి బయలుదేరింది 

మొదలు ఒక సానం దా దాటుతూ, ఒక స్థానంలో నిలుస్తూ పయనిస్తుంటారు. 

పీరంతా ఒక స్థానం దాటినపుడల్లా వీరి చేతులలోని తాళ్ళలో ఒక మెలిక పడుతుంది! 

మొత్తం పది మంది ఆటగాష్మ ఐదు స్థానాలలో మజిలీలు వేస్తారు. వీరి తాళ్ళు 
ఒకో» మజిలీకి ఒకొ_క్క_ మెలిక పడుతుంది. మొత్తం ఐదు మెలికలు పడ 

తాయి. ఈ మెలికనే ముడి అంటారు. పద్దానుగో దెబ్బకు అందరూ తమ తమ 
స్థానాలు చేరేటప్పటికి ఐదు మెలికలతో జడ పూర్తిగా పడుతుంది. అచ్చటినుంచి 
తిరుగు పయనంలో జడను ఊడదీయడం జరుగుతుంది. ఈ తిరుగు పయనంలో 

జడను ఊడదీసేటప్పుడు ఆటను ఊసెత్తులో ఆడుతారు, ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ 

కొట్టి రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు అంతా తమతమ స్థానాలు చేరే రటప్పటికి జడపూ ర్తిగా 

ఊడిపోతుంది. ఈ కోపులో ఎక్కువ చోట్ల “జడ నీకు యెవరేశారే” అనే 

పాటను పాడుతారు. 

తమిళనాడులో మన జడకోపునుబోలిన కోలాటపుకోపును'పిన్నల్ కోలాటం” 

ఆంటారు. ఈ పిన్నల్ కోలాటంటో నర్తకులు ఒకచేతిలో తాడుపట్టుకొని, రెండో 

చేతితో కోలాటపుక[రలు రెండూ పట్టుకుంటారు.మన జడకోపులో తాళ్లను చెక్కకు 
కట్టి చెక్కను చెట్టుకు కడతారు. కొని 'పిన్నల్ కోలాటం*లో రకారకాల రంగు 

దారాలను ఇంటికప్పుకు కడతారు. నర్తకులు లయాన్వితంగా జరు ుతూఉంటే 

ఆ దారాలు చెరిసగం పొడవునుంచి జడగా అల్లుకుంటాయి. పిమ్మట ఈ అల్లకాన్ని 

అడుగులు వేస్తూనే ఊడదీస్తారు. మరల కొత్త నమూనాలు అల్లుతారు. పాటలు 

పాడుతూ పిన్నల్ కోలాటం వేస్తారు. ఈ పాటలకు ఒక పల్లవి, ఒక అనుపల్లవి, 

'ఆనుచరణం ఉంటాయి. అయితే దక్షిణ భారతదేశంలో వేర్వేరు రకాల పిన్నల్ 

కోలాటాలు పచారంలో ఉన్నాయి. 1! 

సామాన్యంగా పల్లెటూళ్లలో కోటలాం నేరుస్తున్నా రగానే ముందు 'జట్టునాయ 

కునికి జడఢడకోపు వచ్చునా అని అడుగుతారు. జడకోపు వచ్చినవాడే కోలాటం నేర్ప 

డానికి అర్హుడు అనేట్టుంటుంది వారి భావన, అంటే జడకోపు వచ్చిఉుటే . జట్టు 

16: భారతీయ జానపద నృత్యాలు, (ప. భా, 158, 15 
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నాయకుని సామర్థ్యాన్ని ఊహిస్తారు. ఇది కోలాటంచూసే [పతి ఒక్కరి. తీర్చు. 

కోలాటంలోని తక్కిన కోపులకంటే జనులు - జడకోపును చూడడానికి తండోప 

తండాలుగా వస్తారు. జడకోపును చూడడం ఒక ఉల్లాసం. కొని (ప్రస్తుతం ఆట 

గాష్ట-జడకోపువంటి కష్టమెన కోపుల జోలికి వెళ్లడం లేదు. ఏదో నాల్గు కోపులు 
చ కా 

~ _ రి 

నర్చి,తిరుణాలకు ఆర్కె_స్టా? తెప్పించుకొని జట్టునాయకుడు పాడుతుంటే కోలాటం 
Sa. er 

వేయడంతో మొకు_బకి వ! ంచుకుంటున్నారు. జనా ఆచ్చటచ్చట జడకొపువానన 
ట్రా 0 

లేకపోలే 

17. తెల్ల కోపు 

"పేరుకు కొపులో ఆడే తీరుకు సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ "పేరు వింటా 

నికి ఇంపుగా ఉంది. పాటి తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మ 

ణులు పలుపలి వలయానికి రావడం, ఊద్దులు పుల్లలు 'గలపడంతో కోపు 

కు జగిగి రెండి ల్ 

యా 
pg అ 

CJ న లి ౪ ల్ (5 
29 ట్ డో రు 

గాకు జరిగి మూడి దబ్బ మూడో అక్ష్మణునితోను, ఇధి కొంచెం 

కొంచెం ఎడమ వక) గ్రాకు జరుగుతూ నాల్గో దెబ్బ నాల్గో లక్ష్మ ణుఏత్ తోను, ఐదో 
వా ణి 
దె ఐదో లక్ష్మణునిత్ తోను, ఆరో దెబ్బ ఆరో లక్ష్ముణునితోను, ఏడో దెబ్బ ఏడో 

లక్ష్మణుని తోను, ఎనిమిదో చెబ్బ ఎనిమిదో లక్ష్మణుతోను, తొమ్మిదో దెబ్బ 

తొమ్మిదో లక్ష్మణు”తోను, పదో | దై పదో లక్షుణుఎతోను, పదకొండో దెబ్బ 

మరలా ఒకటో లక్ష్మ ణునితోను పుల్ల గలుపుతాడు. ఇ బై రాముడు తన ఎడమ 

పక్కకు కొంచెం కొంచెం జరుగుతూ వెలుపలి వలయంలో స్థిరంగా నిల్చున్న 

లక్మణులకు ఎమరుగా వెళ్ళి పుల్లగలుపుతూ, ఆపశవ్యమార్గంలో తిరుగుతూ ఆడు 

తుంటాడు. [ప్రే రాముళ్ళంతా కొంచెం కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 

వెలుపలి వలయంలో స్థిరంగా నిల్చున్న ల ష్మణులకు ఎదురుగా వెళ్ళి పుల్ణ్లగలుపుతూ 

అపసవ్య మార్గంలో పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలో 

స్థిరంగా నిల్చుండి ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ్శతో. పుల్లలు గలుపుతుంటారు.. 

అంటే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెప్బ . ఒకటో రాముంతోను, . రెండో దెబ్బ 

రెండో రామునితోను, _ మూడో దెన్బ మూడో రామునికోను, నాల్లో చెబ్బ నాల్లో 
దో 

రామునితో ను, ఐదో దెబ్ను ఐదో రాముతోను, ఆరో దెబ్బ ఆకో రామునితోను, 





18. పెద క ఆర కోపు 
యు అద 

కోపు గతిని బట్టే ఏర్పడిందీ పేరు.!” పాట తెగగొట్టడం, రాముళ్లు త్రోవలి 
లు వెలుపలి వలయంగాను ఏర్పడడం, ఉద్దులు పులలు 

గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది, ఒకటో రాముడు ఒకటో దబ్బ ఒకటో 
ళాల వాటి మద్ నా! ar ma సె వావి లక్ష్య జనిత గొట్టి, కొంచెం ఎడమ ప పక్కకు జరిగి ర0డ దెబ్బ రెండో లక్ష 

వు బ్ జే గ న బునితౌ కొటి, మరి కొంచెం ఎడమ పక గాకు జరెగి మూడో దబ్బ మూడో లక్ష్మ 
రు 

యమునితో ఇంకొంచం ఎడమ పక గ్రాకు జరి నాల్గో దెబ్బ నాల్లో లక్ష్మణునితో కొటి, 
ఆ) 

ఇంకొ కొంఒం ఎడమ పక గ్రాకు జరిగి ఏదోద ఐద్ లక్ష ణునితో కొటి, 
చా చక - 

gy లో Ya? తరాంత మరి కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఆరో దెబ్బ ఆరో లక్ష శ్రణునితో కొట్ట, 
లొపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ ఆరో దెబ్బ ఎలువపతి 
వలయంలో ఒకటో రామునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంద. చైలువలి 

జో చ్చిన ఒకటో రాముడు కొంచెం కొంచెంగా ఎడమ పక్కకు 
లబ లీలా ము * సారరెగచద ల జ్ర 

ప్రి న్ జరుగుదూ ₹ండేచెిబ ఐదో లక్ష్మ ణునితోను, ముద్రా దెబ్బ నాల్లో అత్మ ణుని 
దబు మూడో అక్ష్మ ణునితోను, అది దబ్బ రండో లక్ష్మణునితో ను, 

ఎల 

మరలా లోపలి వలయానికి వసాడు. ఇచి రాముళ్ళందరి చలనం ఉంటుండి. 
ఆంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో 
రాముడు ఏదో లక్ష్మణునివద్ద, మూడో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, నాల్లో 
రాముడు తామ్మిద్ లక్ష్మ ణునివద్ద, ఐదో రాముడు పదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఆరో 

ఒకటో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఏడో రాముడు రెండో అక్ష ణునివద్ద, ఎనిమిదో 
రాముడు ముూడ్షో లక్ష్మణుని వద్ద, తొమ్మిదో రాముడు నాల్గో లక్ష్మ ణునివద్ద, పదో 
రాము ఐదో ల లక్ష్మ ణునివద్ద మారుతారు, తర్వాత వెలుపలి వలయం నుంచి 
మరలా లోవలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమతమ ఉద్దికాళ్ళ వద్ద మారుతారు, 
రాము ముకంతా మొదట ఆపసవ్యమార్గంలోను, తర్వాత సవ్య మార్గంలోను పయ 
గిడారు, ఆశ్ర లక్ష్మణులు గూడ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ ఆడుతుంటారు, 
ఆ._పే ఒకట లక్ష్మణుడు ఒకటో దె దిబ్బ ఒకటో రామునితో పుల్లగొట్ట కొంచెం ఎచవము tk J వాజి పై వా, చమ పక్కకు జరిగి రెండ్లో దెబ్బ పదొ రామునితో | గొట్టి; మరికొంచెం ఎడమ 

3 

ఫ్రాలాతి ~] గ్ f eA "వ 
Gy ల 0, EE 
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పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి, ఇంకొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితోగొట్టి, ఇంకా కొంపం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి ఐదో వ్బ్బ ఏవ్లో రామునితోగొద్ది, తర్వాత మరికొంచం ఎడు 

పత్కకు జరిగి ఆరో "దెబ్బ ఆరో రామునితో గ వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి 

వలయానికి వనాడు. లోపలి వలయానికి వచ్చిన ౬ కో ఎమ్ముణునకు ఈ ఆరో 

దెబ్బ ఒకటో ఎబ్బగా పరిగబంచబడుతుందచి. త ర్వాత లొపలి వలయంలో చేరిన 
ange) కొం అల్ చ అ పన I కటో అక్ష్మ ఖుడు కొంచేం కై ంగా విడు పద గ్రాకు జముగు సూ అత్తి లట 

గా ౯? స్ ల lo జ en) pa pd 
ఎస రామునితో ను, న్ లల" త 

ల 
టిం 

ణ్ ని జ ళ్ ల్లో ఎ. ఎడ్ రామునిత న్వు ముర దుకు 



an వి వాడాలి ఒలు రీ న. ఇటో య మ ఆముగతోన , వద స్స పది రామ.న౫త సు, ఆర్ రూ ప. ఉద్దకాడైను 

వనాడు. ఇపై లత ణులంతా తమతమ ఎడమ పక్కన జరుగుతూ వలయాలు 
అలానే డా ళు 

హారుమూ ఆడుతుంటారు. అంతె వెలుపలి వలయం నుంచి లోవలి వలయానికి 
న వావీ 

లో ఒఅ రొ *టీ దం క చై ul నట్ జ షూ దాం టప్పుడు రెండొ లక్ష క్షు ణుడు ఏడో రామునిఫద్ద, మూడ్ అక్ష్మణుడు ఎని 
క] దొ రాముని వద్ద, నాల్లో లక్ష్మణుడు తొమ్మిదో రామునివద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు 

పదో రామ నివద్ద, ఆరో లక్షణుడు ఒకటో రామునివద్ద, ఎడ్లో లక్ష్మణుడు 

రండో రాహునివద్ద, ఎసిమిదో రషశ్రణుడు ముడి స గామనివద్ద, తొమ్మిది 

దో లక్ష 
ళ్ షా ప వాతా 

వన ళు సాం ఖ్ లొపలి వలయం నుఃచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారేపపుడు తమతవ 

ఇట్లు రాముప్ట, అక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలో ఎడమ పక్కకు 
జరుగుతూ సవ్య్మమార్షంలోను, లోపలి వలయంలో ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 

ఆపసవ్య్కమార్గంలోను పయనిస్తూ, ఎదురుగా వచ్చిన ఆటగాళ్ళతో కర్రలు 
రలుపుతూ, ఆరోదెప్బ కొద్ది వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో 
ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే పెద్దకత్తెర కోపు అంటారు. 

రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగా 
రెండ దెబ్బ రండో అక్ష్మ ౭ నితోగొట్టి, మరికొంచెం ఎడగ్రవ పక్కకు జరిగి మూడో 
గబ్బు మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి నాల్లో 
చ్చు రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత తన తలపై క|ర్రలు ఒకదానిని మరొక 
దానిలో కౌట్టుకుంటాడు, ఆంటే కుడిచే! కర్రతో ఏడమచేతికర నొకసారి, తర్వాత 
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ఎడమచేతి క|రతో కుడిచేతి కర నొకసారి కొట్టుకొని ఐదో దెబ్బ రెండో లక్ష్మ 
ణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. అయితే ఈ ఐదో దెబ్బ వెలుపలి 
వలయంలో రామునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడదు. తర్వాత వెలుపలి 

వలయంలోని రాముడు కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఒకటో దెబ్బ మూడో 
లక్ష్మ బునితోను, కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో, 
లక్ష్మ ణునితోను, మరి కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ 

ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి నాలో 
దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత తన తలపై ఒక చేతికరతో మరోక 
చేతిక రను కొట్టుకుంటాడు. అంటె మొదట కుడిచేతి కరతో ఎడమచేతి కర పె, 

PK-18 
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తర్వాత ఎడమచేతి కరతో కుడిచేతి కరపె కొట్టుకుంటాడు. తర్వాత ఐదో 
చెబు మరలా రెండో లక్ష్మ ౭లు ఇలునితో గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయా 

నికి వస్తాడు. ఇ రై రాముళ్ల్యం ందరి చలనం ఉంటుంది. అంటే రెండో రాముడు 

వానో లక్ష్మణుని వద్ద, మూడో రాముడు నాల్గో లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్గో రాముడు 
ఐవో అక్ష్మణుని వద్ద, ఐదో రాముడు ఆరో లక్ష్మణునివద్ద ఆరో రాముడు ఏడో 
అక్షం ణుగివద, ఏడో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మ ణునివద్ద ఎనిమిదో రాముడు 

"మ 

మందో అ అక్ష? బనివద్ద, తొమ్మిదో రాముడు పదో లక్ష్మ ణునివద్ద, పదో ls 

ముడు ఒకటో లక్ష్మణునవద్ద లోనలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి, శ 

దలై రు 

కెలుదరి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి ఐదో దెబ్బ కొట్టిన తర్వాత మారు 

అకే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎకమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితోగొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ తొమ్మిదోరామునితో గొటి, తర్వాత కొంచెం కుడి 

పీ 

జీ జరిగి నాలుగో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి తర్వాత తన తల పె తన 

కదానిని మరొకదానితో కొట్టుకొంటాడు. తర్వాత ఐదో దెబ్బ పదో 

రామునిత్ గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి వస్తాడు. తర్వాత 

ళ్ వలయంలో కొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి ఒకటో దె దెబ్బ తొమ్మిదో రాముని 

తోను, కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండోదెబ్బ పదో రామునితోను, మ5కొంచెం 
ఎదమపక్క_కు జరిగి మూడో దెబ్బ తన ఉద్దికాడె న ఒకటోరామునితోను, తర్వాత 

కౌఎచెం కుడిపక్కకు జరిగి నాల్గోదెబ్బ పదో రామునితోను గొడతాడు. తర్వాత. 
తన తలపై తన కుడిచేతి కరతో ఎడమచేతి కర పెన, తర్వాత ఎడమచేతి. 
క)రతో కుడిచేతి కర పెన తనకు తానే కొట్టుకుంటాడు. తర్వాత ఐదో దెబ్బ 

పదో రామునితో గొటి వెలువలి వలయంనుండి లోపలివలయానికి వసాడు. ఇరు 
లక్ష్మ బులందరి చలనం ఉంటుంది. అంటే కుడి, ఎడమలకు జరుగుతూ ఎదురుగా 
వచ్చిన రాముళ్ళతో పుల్లలు గొడుతూ ఐదో దెబ్బకొట్టి రెండో లక్ష్మ ణుడు ఒకటో 

రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు రెండో రామునివద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు మూడో 

రామునివద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు నాల్గో రామునివద్ద, 'ఆరో లక్ష్మణుడు ఐదో 

రామునివద్ద, ఏడ్లో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఏడో 

"os (3 గ్ర 
ae 

జ 
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రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు "ఎనిమిదో రాముసివద్ద, నదో లక్ష ్మణు? 

తొమ్మిదో రామునివద్ద వలయాలు మారుతుంటారు. నాలో దెబ్బ కొట్టిన తర్వా 

ఎవరితల పె వారే వారి కుడిచేతి క[రతో ఎడమచేరి క[రపైన, ఎడమచేతిక రక 

కుడిచేతి కర పెన కొట్టుకుంటారు. ఉసెత్తులో ఆటవేగాన్ని పెంచుతారు. దీని 

20. పొడమలె కోపు హ్ 

మల్లె అనేవి ఒక పూల తీగె. ఇందులో చాల రకాలున్నాయి. _ వాడల్ 

. ఫపొడమల్లై శేరుతో పలసింది ఫొ డమల్లి కోపు. పాటి తెగగొ ట్టడం, రాముళ్ళంద ర 

లోపలి వలయానికి రావడం, లక్ష్మణుఐందరూ వెలుపలి వలయానికి రావడం 

ఉద్దేలు పుల్లలు గలపడం ంతో కోపు మొదలవుతుంది. ఒకటోరాముడు ఒకటోదెబ 

ఒకటో లక్ష్మణునితో ఒకచేతి క[రతో (కుడిచేతి క[ర్రతో) గొట్టి కొంచెం ఎడ 

సక్క-కు' జరిగి రెండోదెబ్బ రెండోలక్ష్మణునితో గొట్టి, మూిికొంచెం ఎడమపక్క! 

జరిగి మూడోదెబ్బ మూడోలక్ష్మ ణునితో గొట్టి, మరలా కుడిపక్కకు కొంచెం జరి, 

నాల్గోదె దెబ్బ రెండో లక్ష్మణుఏతో గొట్టి, మరికొం౭చె౨ కుడిపక్క_కు జరిగి ఐదో దెబ 

ఒకటో లక్ష్మణునితో గొొడతాడు తర్వాత ఒకటో లక్ష్మ ణునకు ఎదురుగా ఉం; 

కుడిచేతిలోని క కరతో ఆ ఆ “చు తన పనుకగా 'రఎతో లక్ష్మణునితో గొడతాడు 

రె=డో లక్ష్మణుడు రెం డో రామునకు, ఎదురుగా ఉండి తన వెనుకగా ఒకటి 

రామునితో పుల్లగొడతాడు. తర్వాత ఏడో దెబ్బ ఒకటోంక్కుణునితో గొ ట్టి, కొంచె! 

ఎడమ పక్కకు జరిగి ఎనిమిదో దెన్బ రెండో లక్ష్మ ణునతో గొటి, ఇంకా కొంచె 

ఎడమ పక్కకు జరిగి త కొమ్మిదో దె దిస్భృ మూడోలక్మ ఇని గొటి లోవలి వలయ, 

నుంచ చెలుపరి వలయానికి వసాడు. ఈ తొమ్మిదో దెబ్బ వెలుపలి వలయంల్ 

ఒకటో దెబ్బ గా పరిగణించబడుతుంది. వెలుపలి వలయంలో రాముడు కొంచె, 

ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో దె వ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడవ 

పక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ ఒకటి నో లక్ష్మణునితో గొపి ద్ద, కొంచె ౦ కుడిపక్క. కుజరి/ 

నాల్గోడెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరికొంచెం కుడిపక)_కు జరిగి ఐడో దెబ్య 

మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత మూడో లక్ష్మణునకు ఎదురుగా నిల్చుండి ఆర్ 

దెబ్బ తనవెనుకగా కుడిచేతిలోని కర్రతో రెండోలకుణునితో గొడతాడు. రెండో 

లక్ష్మణుడు రెండో రామునకు ఎదురుగా ఉండి తన వెనకగా ఒకటో రామునితో ప్వు 
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గలుపుతాడు. తర్వాత ఏడో దెబ్బ ఎమరుగా ఉన్న మూడ్ 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగ ఎనిమిదో దెబ్బ రెండో లక్ష్మ ణుఏతో కొట్టి, ఇంకొ 

కొంచెం ఎడమ (ప్రక్యాకు జరిగి తొమ్మిద
ో దు ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలుపలి 

వలయంనుంచి మరలా లోపలివఐయానికి వస్తాడు.ఇ ప్రే రాముశ్సందరూ కుడి, ఎడమ 

లకు జరుగుతూ పక్క_వారితో పుగొడ
ుతూ; తొమ్మిదో దెబ్బ కొట్టి

 వలయాలు మారు 

తుంటారు. అంటే లోపలి వలయం నుంచి ఇలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు 

తొమ్మిదో దెబ్బకొట్టి రెండొ" రాముడు నాల్లో లక్కుణునివద్ధ, మూడోరాముడు ఐదో 

లక్ష్మ ణుగివద్ద, నాల్లో
రాముడు ఆకో లక్కుణుని

వద్ద, ఐదోరాముడు ఏడో లక్ష్మణుని 

ఏడోరాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని 

వద్ద, ఆకోరాముడు ఎనిమిదో లక్కుణుని వద్ధ, 
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వద్ద, ఎని ఎమిదోరాముడు పదోలక్ష్మ ణునివద్ద, తొమ్మిదోరాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని 

వద్ద, పదోరాముడు రెండో లక్ష్మణునివద్ద మారుతారు. అల్ది వెలుపలి వలయంనుంచి 

మరలా లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు క తమి? ్కదోమొ కొట్టి తమతమ ఉద్దకాళ్ల 

వద్ద మారుతారు. 

అపై ఒక కో లక్ష్మ ణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 
ఎడమపకకకు జరి జరిగి రెండోదెబ్బ పదోరామునితో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమపక గ్రాకు 
జరిగి మూడ కోదెబ్బ ఈ కొమ్మిదోరామునితోగొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడిపక్క-_కు జరిగి 

నాల్గోదెబ్బ పదోరామునితోగా ట్టి, ఇంకొంచెం కుడిపక్క కు జరిగి ఐదోదెబ్బ ఒకటో 

-రామునితోగొట్టి, తర్వాత ఒకటో రామునకు ఎదురుగా ఉండి తనకుడిచేతి కరతో 
తన వెనుకగా పదోరామునితో ఆర్ రోదెబ్బ కొడతాడు. అపుడు పదో రాముడు పదో 

క్ష్మణునకు ఎదురుగా నిలబడి తన వెనుకగా ఒకటో లక్ష్మణునితో పుల్ల గలుప్త 

లాడు. తర్వాత ఏడోదెబ్బ ఒకటొ రామునితో, గొట్టి, కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 
ఎనిమిదో దెబ్బ పదోరామునితో గొట్టి, ఇంకాకొంచెం ఎడమవక గాకు జరిగి తొమ్మిదో 
దబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గట్టి, వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి 

వసాడు. ఈ తొమ్మి దోడెబ్బ లోపలి వలయంలో ఒకటోడెబ్బగా పరిగణించబడు 
తుంది. తర్వాత ల్ తోజలి వలయంలో లక్ష్మణుడు కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 

రెండో దెబ్బ వెలుపలి వలయంలో తనకు ఎదురుగా వచ్చిన పదో రామునితో గొట్టి, 
ంచెం ఎడమపక గ్రాకు జరిగి మూడో దిబ్బ ఒకటి టో రామునితో గొట్ట, తర్వాత 

కొంచెం కుడి ప్రక గ్రాకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్ట మరికొంచెం కుడి 

పక్కకు జ గి రిగి ఐదోదెబ్బ తొ మ్మిద్ దోరామునితో గొడతాడు. తొమ్మి దో రామునకు 

ఎదురుగా నిల్చుండి కుడిచేతిలోని కర్రతో తనవనుకగా ఆరో దెబ్బ 'పదోరామునితో 

గొడతాడు. తరాాత ఈ "మ్మి దోరామునితో ఏడోచెబ్బకొద్ద్ట, కొంచెం ఎడమపక్కకు 
జరిగి ఎనిమిదో దెబ్బ పదోరామునితో కొట్ట, ఇంకొ కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 

తొమ్మి దో దెబ్బ ఒకటోరామునితో గొ టై ఇ వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇస్తే లక్ష్మ 

_ ణులంతా ఎడమ, కుడిపక్క_లకు జరుగుతూ, పుల్లలు గలుపుతూ త తొమ్మిదో దెబ్బ 

కొట్టి వలయాలు మారుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోవలి వల 

యానికి మారెటప్పుడు తొమ్మిదోచెబ్బ కొట్టి రెండో లక్ష్మణుడు వదోరాముని వద్ద, 
మూడ్ కోలక్ష్మ ణుడు ఒకటోరామునివద్ద, నాలొ లక్ష్మణుడు రెండోరాముని వద్ద, ఐదో 
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తర్వాత ఎడమచేతి కరతో కుడిచేతి కరప కొట్టుకుంటాడు. తర్వాత ఐదో 

దెబ్బ మరలా రెండో లక్ష్మ? ణలునితో గొట్ట వెలుపలి 'వలయంనుంచి లోపలి వలయా 

నికి వస్తాడు, ఇ రాముళ్ల ందరి చలనం ఉంటుంది. అంటే రెండో రాముడు 

మూడో లక్మణుని వద్ద, మూడో రాముడు నాల్గో లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్గో రాముడు 

ఐదో అక్ష్మణుని వద్ద, ఐదో రాముడు ఆరో లక్ష్ముణునివద్ద, ఆరో రాముడు ఏడ్లో 

లక్మణునివద్ద, ఏడో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణునివద్ద, ఎనిమిదో రాముడు 

తొమ్మిదో లక్ష్మణునివద్ద, తొమ్మిదో రాముడు పదో లక్ష్మణునివద్ద, పదో 

రాముడు ఒకటో లక్ష్మ ణుువద్ద లోనలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి, 

వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి ఐదో దె్బు కొట్టిన తర్వాత మారు 

అశ్రు ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితోగొటి, మరికొంచెం ఎడమ 
టు 

పక్క దిగి మూడోదెబ్బ తొమ్మిదోరామునితో గొట్టి, త ర్వాత కొంచెం కుడ్ 

పక్కకు జిగి నాలుగో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టిత తర్వాత తన తలపెతన 
, లం 

కర్రలను ఒ ఒకదానిని మరొకదానితో కొట్టుకొంటాడు. తర్వాత ఐదో చెబ్బ పదో 

శామునితోగొద వెలుపలి వలయంనుంచి తోపలి వలయానికి వస్తాడు. తరాషత 
అ 

లోపలి వలయంలో కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఒకటో దె దెబ్బ తి తొమ్మిదో రాముని 

తోను, కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండోదెబ్బ పదో రామునితోను, మరికొంచెం 

ఎడమపక్క_కు జరిగి మూడో దెబ్బ తన ఉచ్చికాడై న ఒకటోరామునితోను, తర్వాత 

కొంచెం కుడిప పక్కకు జదిగి నాల్లో దెబ్బ పరో రామునితోను గొడతాడు. తర్వాత 

శన తలపై తన కుడిచేతి కరతో ఎడమచేతి క[రపెన, తర్వాత ఎడమచేతి 

కర రతో కుడిచేతి కర పై పెన తనకు తానే కొట్టుకుంటాడు. తర్వాత ఐదో దెబ్బ 

పదో రామునితో గొట్ట వెలుపలి వలయంనుండి లోపలివలయానికి వస్తాడు. ఇ'క్రు 

లక్ష్మ ణులందరి చలనం ఊంటుంది, అంటే కుడి, ఎడమలకు జరుగుతూ ఎదురుగా 

వచ్చిన రాముళ్ళతో పుల్లలు గొడుతూ ఐదో దెబ్బకొట్టి రెండో లక్ష్మ ణుడు ఒకటో 

రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు రెండో రామునివద్ద, నాల్లో లక్ష్మణుడు మూడో 

రామునివద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు నాల్గో రామునివద్ద, ' ఆరో లక్ష్మణుడు ఐదో 

రామునివద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఏడో 
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రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు "ఎనిమిదో రామునివద్ద పదో లక్ష్మణుడు 

తొమ్మిదో రామునివద్ద వలయాలు మారుతుం€ . నాలో ో దెబ్బ కొట్టిన తర్వాత 

_ఎవరితలపైె వారే వారి కుడిచేతి క[రతో ns క్మరపెన, ఎదమబేతిక రతో 

కుడిచేతి త రడ! పెన కొట్టుకుంటారు. ఉగ సెత్తులో ఆటవెగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే 

20. హొడమల్తై కోపు 

అనేది ఒక పూల తీగ. ఇందులో చాల రకాలున్నాయి, వాటిలో 

డ్ర్ రుతో వెలసింది పొడమల్లై కోపు. పాట తెగగొట్టడం, రాముళ్ళందరూ 

పలి వలయానికి రావడం, అవ్మణులందరూ వెలుపలి వలయానికి రావడం, 

ఉడ్డులు పుల్లలు గలపడం ంతో కోపు మొదలవుతుంది. ఒకటోరాముడు ఒకటోదెబ్బ 

ఒకటో లక్ష్మణునితో ఒకచేతి క్యరతో (కుడిచేతి క[రతో) గొప్టి కొంచెం ఎడమ 

సక్క-కు' జరిగి రెండోదెబ్బ రెండోలక్ష్మణుని Ce! గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమపక్క_కు 

జరిగి మూడోదెబ్బ మూడ కోంక్ష్మ ణునితో గొట్టి, మరలా కుడిపక్క_కు కొంచెం జరిగి 

నాల్గోదెబ్బ రెండో లక్షుణుగికోగొట్టి, మరికొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి ఐదో దెబ్బ 

ఒకటో లక్ష్మణునితో గొొడతాడు తర్వాత ఒకటో లక్ష్మ ణునకు ఎదురుగా ఉండి 
ణు 

కుడిచేడిలోని క; రతొ ఆనో ళు షు తన వెనుకగా రెంటో లక్ష్మణునితో గొడతాత. 
a 

రె=డో లక్ష్మణుడు రెండో రామునకు ఎదురుగా ఉండి తన వెనుకగా ఒకటో 

రామునితో పుగొడతాడు. తర్వాత ఏడోదెబ్బ ఒకటోలక్ష్మణుంతోగొట్టి, కొంచెం 
ఎడమ పక్కకు జరెగి ఎనిమిదో దె్బు రెండో లక్ష్మణుని గొట్ట, ఇ ఇంకా కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి తొమ్మిదో దె దు మూడోలక్ష్మలునిత్ గొట్టి టి లోపలి వలయం 

నుంచి వెలుపలి వలయానికి వసాడు. ఈ తె తొమ్మిదో దో దిబ్బు వెలువలి వలయంలో 

ఒకటా దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. వెలుపలి వలయం లో రాముడు కొంచెం 

ఎడమపక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మృబునితో గ గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి మూడోరెబ్బ ఒకటో & లక్ష్మ ణునితోగొ ద్ద! కొంచెం కుడిపక్క కుజరిగి 

నాల్గో వెన్బ రెండో లక్ష క ణునితోగొట్టి, మరికొంచెం కుడిప పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ 

మూడో లక్ష్మణునితో గ గొట్టి, తర్వాత మూడో లక్ష్మణునకు ఎదురుగా నిల్చుండి ఆరో 

దెబ్బ తనవెనుకగా కుడిచేతిలోని కర్రతో రెండోలక్షృణునితొ గొడతాడు. రెండో 

లక్ష్మణుడు రెండో రామునకు ఎదురుగా ఉండి తన వెనకగా ఒకటో రామునితో పుల్ల 
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20 
గలుపుతాడు. తర్వాక ఏడో చెన్సి ఎమరుగా ఉన్న మూడో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఎనిమిదోదెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో కొట్టి, ఇంకా 
కొంచెం ఎడమ [ప్రక్క-కు జరిగి తొమ్మిదో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలుపలి 
వలయంనుంచి మరలా లోపలివఐయానికి వస్తాడు. ప్లే రాముళ్లందరూ కుడి, ఎడమ 
లకు జరుగుతూ పక్క_వారితో పుగొడుకూ, తొమ్మిదోదెబ్బ కొట్ట వలయాలు మారు 
తుంటారు. అంటే లోపలి వలయం నుంచి కెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు 

తొమ్మిదో దెబ్బకొట్టి రెండో రాముడు నాల్లో లక్ష్మ ణుఏవద్ద, మూడోరాముడు ఐదో 
లక్ష్మ ణుగొవద్ద, నాల్లోరాముడు ఆరో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఐదోరాముడు ఏడో లక్ష్మణుని 
వద్ద, ఆకోరాముడు ఎ౨మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఏడోరాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని 
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వద్ద, ఎనిమిదోరాముడు పదోలక్ష్మణునివద్ద, తొమ్మిదోరాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని 
వద్ద, పదోరాముడు రెండో అక్ష్మణునివద్ద మారుతారు. అప్ర వెలుపలి వలయంనుంచి 

మరలా లోపల్ వలయానికి మారేటప్పుడు క కొమ్మిదోదెబ్బ కొట్టి తమతమ ఉద్దికాళ్ల 

వద్ద మారుతారు... . 

రలు. 

ఎడమపక్క-కు జరిగి రెండో చె బృ వదోరామునితోగొట్టి, మరికొంచెం ఎడమపక్క కు 

జరిగి మూడో దెబ్బ తొ తొమ్మి దోరామునితోగొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడిపక్క-కు జరిగి 

నాల్లోదెబ్బ పదోరామునితో గొట్టి, ఇంకొంచెం కుడిపక్క కు జరిగి ఐదోదెబ్బ ఒకటో 

-రామునితోగొట్టి, తర్వాత ఒకటో రామునకు ఎదురుగా ఉండి తనకుడిచేతి కర్రతో 
తన వెనుకగా పదోరామునితో ఆరో దెబ్బ కొడతాడు. అపుడు పదో రాముడు పదో 

లక్ష్మ ణునకు ఎదురుగా నిలబడి తన వెనుకగా ఒకటో లక్ష్మణునితో పుల్ల గలుపు 

అటే ఒకటో ల ణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

లాడు. తర్వాత ఏడోదెబ్బ ఒకటోరామునితో గి ట్ట, కొంచం ఎడమ ప పక్కకు జరిగి 

ఎనిమిదో దెబ్బ పదోరామునితో గొట్టి, ఇంకాకొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి తొమ్మిదో 

దిబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి, వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి 

సాడు, ఈ తొమ్మిదోచెబ్బ లోపలి వలయంలో ఒకటోచెబ్బగా పరిగ ణించబడు 

తుంది. తర్వాత లొపలి వలయంలో లక్ష్మణుడు కొంచెం ఎడమ Wal జరిగి 

ఇంకొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, తూ వాల 

కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ పదో రా రామునితో గొప్ప మరికొంచెం కుడి 

పక్కకు జరిగి ఐదోదెబ్బ తొమ్మి దోరామునితో గొడతాడు. తొమ్మిదో రామునకు 

ఎదురుగా నిల్చుండి కుడిచే తిలోని కర్రతో తనవెనుకగా ఆరోదెబ్బ పదోరామునితో 
గొడతాడు. తర్వాత తొమ్మెదోరామునితో ఎడోదెబ్బకొద్దే, కొంచెం ఎడమపక్క-కు 

జరిగి ఎనిమిదో డె దెబ్బ పదోరామునితో కొట్ట, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 

తొమ్మి దోదెబ్బ ఒకటోరామునితోగొట్టి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇస్తే లక్ష్మ 

ణులంతా ఎడమ, కుడిపక్క. లకు జరుగుతూ, పుల్లలు గలుపుతూ త్ తొమ్మిదో దెబ్బ 

కొట్టి వలయాలు మారుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వల 

యానికి మారేటప్పుడు తి తొమ్మిదోదె దెబ్బ కొట్టి రెండో లక్ష్మణుడు పద్ దోరాముని వద్ద, 

మూడోలక్ష్మ ణుడు ఒకటో రామునివద్ద, నాలోలక్ష్మ ణుడు రెండోరాముని వద్ద, ఐదో 



వ 
<< డు 

లక్ష్మణుడు మూడరాముని వద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్లోరాముని వద్ద, ఎడ్ లక్ష్మ 

న ఎ డి 
ణుడు ఐదోరామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మ 

డి ని 7” రొ sa Va wn తో 

ణుడు ఏతోరామునివద్ద, పదోలక్ష్మణుడు ఎనిమిది రామునివద్ద రుతు ఆరే 

లోవలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ 

ఉద్దికాళ్లవద్ద తొమ్మిదో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు 
బి ణయ ద © ట 

ఇట్లు రాముళ్లు, లక్ష్మణులు తమ తమ ఎడమ, కుడి ప పక అకు జరుగుతూ 

ఎడురుగా వ వచ్చిన ఆటగాళ్లతో పుల్లలు గొడుతూ, ఆరో దెవ్బ కు కడిచేతిలోని ౩ “రతో 

" తమవెనుకగా పక్కవారతో కొడుతూ, తొమ్మిదో దెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ 

ఆడుతుంటారు. ఈ కోపులో ఆటగాళ్లంతా కుడి చేతిలోని క క[రతో మాతమే ఆడ 

తారు. ఎచవచేతి తిలోని కర ఊరకే ఉంటుంది; చేయి దించే ఉంచుతారు. ఉసెత్తులో 

ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే పొడమల్లై కోపు అంటారు. 

౮ 

యక్ లర 
21. పొరు క cw) 

పొర్దు అనే పదానికి పొర్ణడం అనే ఆర్థం ఉంది. ఆంటే పా కోపులో 

అటు ఇటు జరుగుతూ ఉండే విధానం పొ రినట్టుం టుంది కాబట్టి "పొర్ష కోపు” 

అన్న పేరును సమర్థించవచ్చు. పాట తెగగొటడం, రాముళ్ళు లోపలి వలయా 

లు వెలుపలి వలయాగికి రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడ=తో 

కోపు మొదలవుతుంది. లోపలి వలయంలోని రాముకళ్ళు మ్మాతమె చలిస్తూ 

ఉంటారు. వెలుపలి వలయంలోని లక్ష్మణులు స్థిరంగా ఉండి తమకు ఎదురుగా 

వచ్చిన రాముళ్ళకు పుల్లలు అందిస్తుంటారు. ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ 

ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ 

మూడో లక్ష్మణనితోగొట్టి, తర్వాత కొచం చెనుకకు (అందె వయం మధ్యకు), 

' అడుగువేసి కొంచెం కుడి ప పక్కకు జరిగి కుడిచేతి మీదుగా తన చుట్టు తానే తిరిగి 

తర్వాత నాల్లో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ వ మూడో లక్ష్మ ణునితోకొట్టే, ఇంకొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి ఆరో దెబ్బ నాల్లో లక్ష్మణునితో గొట్టి టి మరలా ఒకడుగు వెనుకకు 

వేసి కుడిచేతిమీదుగా తన చుట్టూ తానే తిరిగి, కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఏడో 

దెబ్బ మూడొ * లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరలా ఎడమ ప పక్కకు జరిగి ఎనిమి దో దెబ్బ 
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నాల్గో లక్ష్మణునితోగొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి తొమ్మిదో దెబ్బ 
ఐదో లక్ష్మణునితో గొడతాడు. తర్వాత ఒకడుగు వెనుకకు వేసి, తన కుడిచేతి 

మీదుగ తన చుట్టు తానే తిరిగి. కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి పదో దెబ్బ నాల్గో 

లక్ష్మ ణునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పదకొండో దెబ్బ ఐదో 

లక్ష్మణునితోను, పన్నెండో దెబ్బ ఆరో లక్ష్మ ణునితోను గొట్టి, తర్వాత మరలా 

ఒకడుగు వెనుకకు వేసి కుడిచేతి మీదుగా తన చుట్టు తానే తిరిగి కుడివైపు 

కొంచెం జరిగి పదమూడో దెబ్బ ఐదో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత మరలా. 



సల్నా టిసీమలో కోలాటం 

ఇళ 
కౌంచెం ఎడమ పక్కకు జరి! పదునాల్లో దెబ్బ ఆర లక్ష్మణునితో గొట్టి, 

క ా నో దెబ్బ ఏడో లక్ష్మణునితో గొడ 

శ వీ డర 

నాడే కిరిగి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగె దహార దెబ్బ ఆర లక్ష్మణునితో 
లివి నాల, తరాాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పదిహేడో దెబ్బ నడో 

wn గ్. 

ఎకు జుితోను, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ప పద్దనిమి మిదో దెబ్బ ఎనిమిదో 
అ 

గ జో ఇ అరా కర గా తాడు. తరాంత మరలా ఒకడుగు వెనక్కి_వేసి తన కుతే 
మః ముంచు ట్ర కళలే tw క ఎ 

చేతి మీడుగ తన చుట్టు తానే తిరిగి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి పందొమ్మిదో 

చచ్చు వచే లక్ష్మణునితో గొట్ట; తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవయ్యో 

చెబు ఎనిమిదో లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇర్మవె 

ల తని దా చెబ్ప తొమ్మిదో లక్ష్మణునితో గొడతాడు. తర్వాత మరలా ఒకడుగు Soa Ww 

జనక్సి_చేసి తన కుడి చేతి మీదుగ తన చుట్టు తానే తిరిగి కొంచెం కుడివక గాకు 

జరిగి ఇరడైె రెండో దెబ్బ ఎనిమిదో లక్ష్మణునితోను, తర్వాత కొంచెం ఎడమ 
re 

కక;_కు జరిగి అరె మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో" లక్ష్మ ణునితోను, ఇంకొంచెం 

దమ పకనకు జరిగి ఇర రవై నాల్లో దెబ్బ పదో లక్ష్మణునితోను గొడతాడు. 

ర్వాత మరలా ఒకడుగు వెనక్కి-వేసి తన కుడిచేతి మీదుగ తన చుట్టు తానే 
తిరిగి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇరవైఐదో దెబ్బ తొమ్మిదో లక్ష్మ ణునితోను, 

కరాంత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇర వై ఆరో దెబ్బ పదో లక్ష ణుసతోను, 

జంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై ఏడ్లో దెబ్బ ఒకటో లక్కు ణునితో 

గౌశలాడు. తర్వాత మరలా ఒకడుగు వెనక్కివేసి తన కుడిచేతి మీదుగ తన 

చట్టు తానె తిరిగి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇరడైఎనిమిదో దెబ్బ పదో 

ణుసితోగొట్టి, తర్వాత కొ ంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇర వె తొమ్మిదో 

చెప్పు ఒకట లక్ష్మ ణుసితోను, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ముప్పయ్య 

డో లక్మణునితోను గౌడతాడు. ఇట్టు ఒక వలయంచుట్టూ తిరిగి తన 
ఉపకాని వధకు వచ్చిటప్పటికి ఇర వై ఎనిమిది దెబ్బలు కొడతాడు. ఇట్లు అవ 

సవం మార్గంలో తిరుగుతూ, ఎడమ పక్కలకు జరుగుతూ వెలుపలి వలయంలో 
గ. 

సేరంగా ఆ లున్న కుశ్తడనకు ఎదురుగా వెళ్ళి పుల్లలు గలుపుతూ కుడి వై పుకు 

లక్ష్యుమనిత్ పుల్ల గలుపుతూ మరలా ఎడమకు . జరుగుతూ ఆడుతుంటాడు. 
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రాముళ్ళందరి చలనం ఇక్షు తమ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మూడు దెబ్బలు 
కొట్టిన తర్వాత తమచుట్టు తామే తమ కుడిచేతి మీదుగ తిరుగుతూ, కొంచెం 
కుడికి జరిగి ఒక దెబ్బ "కొడుతూ, ఆచటి నుంచి మరలా మూడు అడుగులు 

ముందుకు (ఎడమ పక్కకు ) వెస్తూ, మూడు దెబ్బలు కొడుతూ, అపసవ్య ూర్లంలో 

పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. లక్ష్మణులు మాగతం కదలకుండా స్థిరంగా ఉండి 

తమకు ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ్ళకు కర్రలు ఆందిస్తుంటారు, ఉ సెత్తులో ఆకు 

వేగాన్ని పెంచుతారు. దీసిన పొర్దు కోపు ఆంటారు. 

శని. (పార్గన కోపు 

దీనికే ఎదురు చ|కం కోపు, గణపతి_కోపు అనే పేర్ద ఉన్నాయి. కోలా 

టంలో ఆట మొదలుపెపే ముందు [ప్రార్థన ఉంటుంది. ఈ విధంగా [ప్రార్థన చేసే 

కోపును (ప్రార్థన కోపు అంటారు. సామాన్యంగా ఇష్టదేవతాస్తుతిలో ఎక్కువగా 

వినాయకుశ్జై కొలుస్తారు. పనికి విఘ్నం కలుగకుండా వినాయకుని కొలవడం 

ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కోలాటంలో మొట్టమొదట వేసే ఈ కోపులో ఎక్కువ 

మంది జట్టునాయకులు “పరమపద గోవింద మాధవ పద్మనాభ జనార్దనా” అనే 
పాటను పాడతారు. కొందరు “శరణూ శరణూ వై కుంఠనాయకా” అనే పాటను; 
కొందరు “శివశివ మూర్తివి గణనాదా”, “నమోనమో నటరాజ” అనే పాటలను; 

మరికొందరు “ఏ గజారాజవదనం భజే” అనే పాటను; ఇంకొందరు. తెలుగునాట 

నాటకారంభంలో పాడే “పారా[బహ్మ పారామేళా” అనే పాటను; మరికొందరు 

గురుభక్తి |పదర్శిస్తు ““భ్రీగురుపదములు మదిలోనెప్పుడు చింతన జేయము 

రోరన్నా "అనే పాటనూ పాడుతుంటారు. జట్టునాయకుడు పీక ఊద గానే ఆటగాళ్లంతా 

ముందు వలయంగా ఏర్పుడతారు. ముందుగా వలయంలో వారివారి స్థానాల్ని స్థానాల 

మధ్య సుమారు రెండడుగుల దూరాన్ని చూసుకుని నిల్చుంటారు. బేసి స్థానాల్లో 

రాముళ్ళు, సరిస్థానాల్గో లక్ష్మణులు చేరుతారు. తర్వాత జట్టునాయకుడు మరొక మారు 

పీక ఊదగానే జట్టులోని ఆబ గాకళ్ళంతా ఇద్దరిద్దరు చొప్పున అభిముఖ భంగిమలో నిల 

బడతారు. అంటే బేసిస్థానంలోని ఆటగానికి అభిముఖంగా సరిస్థానంలోని ఆటగాడు 

భిల్చుంటాడు. బేసి స్థానాల్లో ఉన్న రాముళ్ళంతా తమతమ, రెండుక [ర లను కలిషి 
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ముందువె పుకు చాక్సి ఓకొ క్రొన్ష కిందకి క్రాద్రి 
pn 

ఎదురుగా నిలు వన చ సరిసానాల్లోని లక్ష్మణులు రాముళ్ట' 

క. 
స్ . ముట్లు, లక్ష్మ జులు కొలికి ట్టుకున - రాము 

క్ 
జల 

టో 

తే 

ఆ 

న్ ట్ ద ర్త బులు వారి క్షడ్తి చేత్రి బ్రో పట్టుకున్న వారి క[రలతో తాళ్చాన్సి 

రూలంగ్గా డుతుంటార్రు, జట్టు నాయకుడ్త చెప్పె పాటను ఆటిగాళ్లంతా. 

పాడత్రాద్ర, ఇట్టా [పారన పాపను క్ష 

క 
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2కి. బజారు కోప 

బజారుకోపు చదరంగం కోపును పోలిజింటుంది. డానివలె కషమెంది 

కాడా. ఇది దసరా కొలాటం, జజారు కోలాటం మొదలయిన వాటిలో వేస్తారు, 

క్షాందులోకూడ రామలక్ష్మణులని పేర్లు ఉంటాయి. ఆటకు ము ప్పెమందిని తీసు 

కంపే పాట తెగ గొట్టగనే ముప్పైమంది వలయానికి ' పదిమంది చొప్పున మూడు 
వలయాలుగా ఏర్పడతారు. అయితే ఇందులో రాముడు, లక్ష్మణుడు ఉద్దికాక్ళు 

కాదు. ఇవి గుర్తుకోసం పెట్టుకున్న "పేర్లు మూడు వలయాల్లోను జేసి స్థానాలైన 

కుకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది జ్ఞ స్టానాల్లో రాముష్టు, సరిస్టానాలై న రెండు, 

నాలుగు, ఆరు, ఎనిమిది, పది స్థానాల్లో లక్ష్మ ణులు చేరుతారు. చదరంగంకోపులో 

చల్లు వలయాల్లో పదారు స్థానాలు తిరుగుతారు. బజారుకోపులో మూడు వలయాలే 

-కఊంటాయి కాబటి తొమ్మిది స్ట స్థానాలే తిరుగుతారు. తొమ్మిది స్థానాలదాకా వెళ్ళి 

యరలా అదే మార్గంలో వెనుదిరిగి పయనించి స్వ ;స్టానం చేరుతారు. 

ఒకటో వలయం ఒకటో రాముడు రెండో వలయం ఒకటో రాముని 

ము బ్రగలుపుతాడు. ఆపుడు వూడో వలయం ఒకటో రాముడు మూడో వలయం 

. - దో లక్కణనితో పుల్లగలుపుతాడు. తర్వాత ఒకటో వలయం ఒకటో రాముడు 

డెండో వలయం ఒకటో స్థానానికి చేరుతాడు. అప్పటికి రెండో వలయం ఒకటో 

కాముడు ముడో వలయం చేరుతాడు. మూడో వలయం ఒకటో రాముడు సవ్య 

వహార్లంలో పయనించి మూడో వలయంలో పదో స్థానానికి చేరుతాడు. కెండో వల 

మానికి చేరిన ఒకటో వలయం ఒకటో రాముడు మూడో వలయం ఒకటో స్థానానికి 

"జేరిన రెండో వలయం ఒకటో రామునితో పుల్లగ లిపి మూడో వలయాన్ని ఇ చేరుతాడు. 

త ర్వాత సవ్యమార్గంలో పయనించి మూడో వలయం పదో స్థా సైనానికి చేరుతాడు, | 

“ఆఅచటినుంచి ఒక్కొాక్క- స్థానాన్ని దాటుతూ రెండు, ఒకటి వలయా కూల పదోస్థానోల 

గుండా పయనించి ఒకటో వలయం తొమ్మిదో స్థానానికి చేరుతాడు. అచటిన నుంచి 

రండో వలయంలోని తొమ్మిదోస్థా నంగుండా పయనించి వ మూడోవేలయం తొమ్మిదో 

గానం చేరుతాడు. అచటినుంచి వెనుకకు తిరిగి ఆడే మార్గంలో పయనించి తన 

ఇానం చేరుతాడు. అంటే మూడోవలయం తొమ్మిదోస్థానంనుం చి రండు, ఒకటి 

వకలయాలలో తొమ్మి దో స్థానాలగుండా పయ నించి, అచటినుంచి ఆపసవఃమారం లో 
౧౫ 

లవ దిస్తూ ఒకటో వలయం పదోస్థానానికి చేరుతాడు. అచటినుంచి రెండు, మూడు 
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అలో పదోస్థానాలగ సండా పయనించి మూడో వలయం ఒకటోస్థానం చేరు 
రాడు. అచదనుంచి రెండో వలయం ఒకటో స్థానం గుండా తన స్థానం చేరుతాడు. Glens | ree 

ఆప్పదికి తొమ్మిది స్థానాలడాకావెళ్ళి తిరిగివసాడు. ఇన్ ఒకటో వలయం, 
ol ల 

₹ండో వలయం, మూడో వలయాలలోని బెసిస్థానాలై న టి, మూడు,ఐదు, ఏడు, 

. సానాలలోని రాముక్టు (బెసి స్థానే లోసవాళంతా' రాముశ్ర) మొదట: 

రంలో పయనిస్తూ వరుసగా తొమ్మిదోస్థానందాకాచేరి తిరిగి అదేమార్గంలో 
ఆంపే ఆపసవుమా గంలో పయనించి తమతమ గ గ్యానాలు చేరుతారు. ప పృతిచోట 

ఈ పయనంలో ఎదురుగా వచ్చిన ఆటగాకృతో ప పుల్లలు గలుపుతారు. ఈ కోపులో 
లుగా వీర్పడడం కన్పించదు. 

ఘు 

శు వి 

గ అం. 

హీ న్ Ney 
(దే 6 జ్ 

జ 
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జు న లా 

అరే ఒకటో వలయంలో రెండో స్థానంలో ఉన్న అక్షుఃబడం రెండు, 

మూడు వలయాల రెండో స్థానాలు దాటి అపసవ్య మారంలో పయనించి వ 
a 

వలయం మూడో స్థానానికి చేరుతాడు. అః టినుంచి రెండు, ఒకటి వలయాలలో 
po 

. a] థె ల వ వ గ 

మూడో సౌ నాలగుండా పయనించి ఒకటొ వలయం నాల్నా స్థానం చది రెండొ 

ద గన్న తా a] లకి అబ్బు జాల వ 

వలయం నాల్లి స్థానం గుండా పయనించి మూడొ వలయం నాల్లొ గానానికి ఇరు 

తాడు, అచ్చటినుంచి వెనుకకు తిరిగ, తన స్థానాని నికి చేరుతాడు. అంటే ముచో 

వలయం నాల్గో స్థానం సుంచి రెండు, ఒకటి వలయాలలో నాల్గో స్థానాంగుండా 

పయనించి అచ్చటి నుంచి సవ్య మార్గంలో చరిస్తూ ఒకటో వలయం మూతో 

స్తానానికి చేరుతాడు. అచ్చచినుంచి రెండు, మూడు వలయాలలో ముఃడోే స్థానాల 

గుండా పయనించి మూడో వలయం రెండో స్థానం చేరుశాడు. ఆః టె నుం 

రెండో వలయం రెండో స్థానంగుండా పయని ంచి తన స్థానమైన ఒకటో వలయం 

"రెండో స్థానం చేరుతాడు ఆర్చి మూడు వలయాలలోని సరి స్థానాల లె ఉన్న 

లక్ష్మణులు మొదట ఆపసవ్య మార్గంలో వరుసగా తొమ్మిది స్థానాలడాకా చప్పి, 

వి 

వ్ స్స్ 

తర్వాత సవ్యమార్గంలో వారు పయనించిన స్థానాలగుండానే చకిస్తూ దు గ్గ నాలు 

చేరుతారు. ఈ కోపులో రాముష్ట, లక్ష్మణులు అండరు గూడ లోపలి భయం 

నుంచి వెలుపలి వలయం వె స వైపుకే పయనిసారు. కాని చదరంగం కోపులో రాముక్తు 

లోపలి వలయాలనుంచి వెలుపలి వలయాలకు, లక్ష 

“నుంచి లోపలి వలయాలకు పయనిస్తారు. 

ఊత ర ౭మంలు 

ఇట్లు రాముళ్ళు మొదట సవ్యమార్గంలో పయనించి, బరు" (పయాఇంలో 

ఆపసవ్య మార్గంలో పయనిస్తారు. ఆక మొదట అపసవ్య మార్గంలో చె, 

తరుగు (ప్రయాణంలో సవ్యమార్గంలో 'సంనిసారు. ఇట్లా తిరుగుతూ కొలా 

' మాడుతారు. చదరంగం కోపు తర్వాత కష్టమైన కోపుగా దీని. 3 

ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే బజారుకోపు అంటారు. 

24. బురుజుల కొప్పు 

కోట బురుజులవలె దీని గతి చుట్టూ ఉండడ-వల్ల దీన్ని బురుజాల కోపు 

అనడం సమర్థనీయంగా ఉంది. పాట తెగ గొట్టడం, రామలక్ష్మణులు లోపలి, 

వెలుపలి వలయాలకు రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవృ 
జాలి 

తుంది. ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి అకా, రెండు 



£06 =... పల్నాటిసీమలో కోలాటం 
న . 

లడ్యుఃుల మధ్యగా చెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఒకటొ లక్ష్మణుడు ఒకటో 
రామునితో పుజ్ణగ లిపీన తర్వాత రెండ డో స్థానంలో ఉన్న రామ లక్ష్మణుల మధ్యగా 

లీ వలయానికి చేరుతాడు. ఈ రామ లక్ష్మణుల పయనం అపసవ్య 

రంలో ఉంటుంది. వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన ఒకటో రాముడు, లోపలి. 

వలయానికి వచ్చిన ఒకటో లక్ష్మణుడు అచ్చట పుల్లగ లిపి మరలా వలయాలు. 

మారుతారు. ఈసారి ఒకటో రాముడు అప్పటికి ఎడమ పక్కనే ఉన్న నాల్లో 
స్తానంలో ఉన్న రామలక్ష్మణుల మధ్యగా పయనించి వెలుపలి వలయంనుంచి. 

లోపలివలయాని వసాడు. ఒకటో లక్ష క్షణుడు వెలుపలి వలయంలో ఉన్న ఒకటి, 

Gl గ 

x య x 

Wa OT ఓం tn 
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నాల్లు స్థానాల రాముళ్ళ మధ్యగా పయనించి వెలుపలి వలయానికి చేరుతాడు. ఇ ్రె 

పుల్ల గలుపుతూ వెలుపలి వలయంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎదుటి ఉద్ది మధ్యగాను, లోపలి 

వలయంలో ఉన్న వాళ్ళు తన జద్దికానికి, వాళ్ళకి ఎడమ పక్కన ఉన్న వెలుపలి 

వలయం ఆటగానికి మధ్యగాను పయనిస్తూ వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. 

ఇఇన్హే మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది మొదలయిన బేసి సంఖ్యల స్థానాల ఉద్దులు 

ఆపసవ్యమార్గంలో పయనిస్తాయి. అత్రి రెండో రాముడు రెండో లక్ష్మ ణునితో 

ముల్లగ లిపి సవ్యమార్గంలో రెండు, పది లక్ష్మణుల మధ్యగా పయనించి వెలుపలి 

భవలయానికి వసాడు. ఆపే రెండో లక్ష్మ ణుడు రెండో రామునితో పుల్హగ లిపి 

లుకటో ఉద్ది రామలక్ష్ముణుం మధ్యగా సవ్యమార్గంలో పయనించి లోపలి వలయా 

నికి చేరుతాడు. తర్వాత వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన రెండో రాముడు లోపలి 
వలయానికి వచ్చిన రెండో లక్ష్మణునితో పుల్ల గొట్టి పక్కనే ఉన్న తొమ్మిదో 
ఊద్ది రామలక్ష్మణులకు మధ్యగా పయనించి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. 

ఆధ రెండో లక్ష్మణుడు రెండో రామునితో పుల్ణక లిపి పక్కనేవున్న తొమ్మిదో 
చామునకు, తన ఉద్దికాడైన రెండో రామునకు మధ్యగా పయనించి వెలుపలి వల 
యానికి వస్తాడు. ఇట్లు రెండో ఉద్ది రామలక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలోని 

బాళ్ళు పక్కనే ఉన్న జఉద్ధికాళ్ళ మధ్యగా పయనించి, లోపలి వలయానికి, 
లోపలి వలయంలోని వాళ్ళు పక్క ఉద్దిలో వెలుపలి వలయం ఆటగానికి, తన ఉద్ది 

కానికి మధ్యగా పయనించి వెలుపలి వలయానికి మారుతూ, పుల్లలు గలుపుతూ 

న వ్యమార్షంలో పయనిస్తుంటారు. ఇ క్రై నాల్లు, ఆరు, ఎనిమిది, వది స్థానాలలోని 

ఉద్ది కాన్న సవ్యమార్గంలో పయనిస్తుంటారు. ఉసెత్తులో ఆటవేగాన్ని పెంచుతారు. 
దినినే బురుజుల కోపు అంటారు. 

నర. భామ కోపు 

ఇంపైన పదాల్లో భామపదం ఒకటి, ఆ పేరుమీద వెలసింది భామకోపు. 
ఊౌాటలిరవడం, రాముళ్ల లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి 

చావడం, ఉఊద్దులు పుల్ణలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. ఒకటో రాముడు 
లుకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో 

దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొ ట్ట; మరి కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి మూడో దెబ్బ 

మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి వసాడు. 



ర్ట 

పఠిగ సంచ్రబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక గాకు జరిగి రెండో దెబ్బ 

'ండో ఈ లక్ష్మ ణునితోను, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో 

లక్ష్మణ బనితోను గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వసాడు. 

ఇట్లా లోపలి వలయంలో ఎడమపక్కకు జరుగుతూ మూడు 2 దెబ్బలు ముగ్గురు 

లక్ష్మణులతో గొడుతూ అపసవ్యమార్గంలో పయనించి వలయం మాది వెలుపలి 

వలయంలో కూడ ఎడమపక్క కే జరుగుతూ సవ్యవ సాం ర్లంలో పయని స్తూ తన ఊూద్ది 

కొని వద్ర వలయం మారుతాడు. ఇ్రై రాము క్షందరూ మొదట అపసవ్య మార్గం 

ఈ మూడో దెబ్బ వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన ఒకటో రామునికి మొదటి దెబ్బ గా 

5౬ గోరా ఓ 
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లోను, తర్వాత త సవ: మార్గ ంలోను' పయనిస్తూ ముఃడ్లో దెబ్బ కొట్టి అచ 

వద్ద వలయం మారుతుంటారు. అంటే లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి 

మారేటప్పుడు రెండో రాముడు నాల్గో అక్ష్మణు౨ వద్ద, మూడో రాముడు ఐదో 

లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్గో రాముడు ఆరో లక్ష్మణుని వద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో 
య 

లక్ష్మణుని వద్ద, ఆరో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణునివద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో 
టి 

లక్ష్మ ణునివద్ద, ఎనిమిదో రాముడు పదో లక్ష్మణుని వద్ద, తొమ్మిదో రాముడు 
యి 

8&కటో లక్ష్మణుని వద్ద, పదోరాముడు రెండో లక్మణునివద్ల మారుతారు. మరలా 
యి 

వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వల యానికి మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ల 

\ 

ఆరా ఒకటో లఅక్షుణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, 

కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, మరి కొంచైం 
ఎడమపకుకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి వెలుపలి వలయం 

నుంచి లోపలి వలయానికి వనా డు. ఈ మూడో దిబ్బ లోపలి వలయానికి వచ్చిన 

అలక్షణునకు ఒకటో దెబ్బగా పరిగ ణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ వెలుపలి వలయానికి-వచ్చి తనకు ఎదురుగా వచ్చిన 

పదో రామునితో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో 

రామునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. 

ఇట్టా ఎడమపక్కకు జరుగుతూ వెలుపలి వలయంలో సవ్యమార్షంలో పయనిస్తూ 

మూడో దెబ్బ కొట్టిన తర్వాత వలయం మారి లోపలి వలయంలో అపసవ్య 

మార్గంలో పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. లక్ష్మ ణులంతా ఇదే పద్దతిలో పయనిస్తూ 

ఆడుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయాని ఏకి మారేటప్పుడు 

రెండో లక్ష్మ ణుడు పదో రాముని వద్ద, ముడో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునివద్ద 

నాల్లో లక్ష్మ ణుడు రెండో రాముని వద్ద, ఐదో లక్ష్మ ణుడు మూడో రామునివద్ద, 

ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్గో రాముని వద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఐదో రాముని. వద్ద, 

ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఏడో రాముని 

వద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఎనిమిదో రాముని వద్ద మారుతారు. మరలా లోపలి 

వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు వారి వారి ఉచ్చికాళ్ట,వద్ద 

PK-14 7 
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కొని భామకోపులో క|రలు ముందుకు ఊపుతారు. ఉ సెత్తులో ఆటు వేగాన్ని మంచు 

తారు. దీనినే భామకోపు ఆంటారు. 

26. భారత కోపు 

“భారత దేవిరో” అనే పాటపేరు మీదుగా ఈ కోపుపేరు ' పెట్టబడింది. 

భారత కోపులో ముఖ్యంగా “భార తదేవిరో నిన్నూ” అనేపాటను, మరికొన్ని పాటలను 

పెడుతారు. దేశ నామంకూడా సరిపోతుంది. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి 

వలయానికి, -లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలప 

డంతో కోపు మొదలవుతుంది. ' 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడమ ' 

పక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ రెండోలక్ష్మణునితో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమపక్క-కు 

జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడి 

పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి మరల ఎడమ పక్క-కు 
(త nm 

జరిగి ఐదొదెబ్బ మూడొ లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఇంకొంచం ఎడమ పక్కకు జరిగి 

ఆరో దెబ్బ నాల్గో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయానికి వసాడు. ఈ ఆరో దెజ్బ 

వెలుపలి వలయంలో ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. వెలుపలి వలయం 

లోని ఒకటో రాముడు కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ లోపలి 

లయంలో తనకెదురుగా వచ్చిన మూడోలక్ష్మ ణునితో గొట్ట, మరికొంచెం ఎడమ 

జరిగి మూడోదెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడి 

[0 ఈ BA 

dn 

_కు జరిగి నాలొ దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం 
a 

A 

పక్కకు జరిగి ఆరా దెబ్బ తన ఉదికాడెన ఒకటో లక్ష్మ ణునిత కొట్ట మరలా 
2 దౌ థు 

న న లో 

వస్తాడు. ఇ క్రొ రాముశ్ళంతా పయనిస్తూ వలయాలు మారుతూ 

ఆడుతుంటారు. ఆంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారటప్పుడు 

రెండొ రాముడు ఐదొ లక్ష్మ ఇునిపద్ద, నాల్గ్లోరాముడు ఏడో లక్ష్య ఇువద్ద, ఇదో 
లు 

గన్ని (03 సైగ G 0 tp 29 Ur) 
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రాముడు ఎనిమిదో అక్ష్మణునెవద్ద, ఏడో రాముడు పదోల ప 

రాముడు ఒకటో లక్ష్మణునివద్ద, పదోరాముడు ము డో అలక బుగివద్ద మారుతారు. 

ఆ శ్రై వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమకమ ఉద్ది 

కాళ్ళతో ఆరోదెబ్బకొట్టి వలయం మారుతారు. 

అధ్రై లక్ష్మణుల చలనం ఉంటుంది. ఆంతే ఒకటో లక్ష్మ ణుడు ఒకటో రు 

దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెం = అలో 

క్ దబ్బు లు దో 

రామునితో గొట్టి మరికొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో 
దో 

pas 
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రామునితో గొట్టి తర్వాత మరలా కొంచెం ఎతమపక్కకు జరిగి ఐదో 'దెబ్బు 
తొమ్మిదో రామునితో గొట్ట, తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఎడమపక్క్లకు జరిగి ఆరో 

బ్బ ఎనిమిదో రామునితో గొట్టి, వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి 

సొడు. ఈ ఆరో దెబ్బ లోపలి వలయంలో ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడు 

ంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో దెబ్బ తొమ్మిదో రాముని 

ఇంకొంచెం ఎడమపక కుకు జరిగి మూడో దెబ్బ పదో రామునితోను,* 

కు జరిగి నాల్గో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టె 
Rue) 

ఓని ft 

డ్ 

న్ 

Ea లే డని ర్మ 0 tw శ ర్ట tn హే UN ర్ 

మరలా ఎడమపక్క-కు జరిగి ఐదో దెబ్బ పదో రామునితో గట్టి ఇంకా కొంచెం 

ఎడమపక్కకు జరిగి తన ఉద్దికాడైన ఒ కటో రామునితో ఆరో దెస కొట్టి లోవలి 

లయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు, ఇ గ్ర అక్ష్మణులంతా ఎడమ, కుడి 

లకు జరుగుతూ పక్కను న్నవారితో పుల్చలు 'గలుపుతూ వలయాలు మారుతూ . 

ఆడుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు 

రెండో లక్మణుడు తీ తొమ్మి దో రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు పదో రాముని 

, నాలో అక్ష్ముణుడు డు ఒకటో రాము నివద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు రెండో రాముని 

అడు మూడో రామునివద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు నాల్లో రామునివద్ద, 

ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఐదో రాముని వద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రాముని 

వద్ద, ప పదో లక్ష్మణుడు ఏడో రాముని వద్ద మారుతారు. అ భ్రై రోపరి వలయం 

కాళ్లతో డ్డ నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు ఆరో దెబ్బ తమ తమ డఉిఏక 

కొటి వలయం మారుతారు. 

© 

ఈ ఇ 

ఇట్లు Pe లక్ష్మణులు ఎడమపక్యకు జరుగుతూ వెలుపలి 

వలయంలో సవఃమారంలోను, లోవరి వలయంలో అకసవ 'ంలో వలయం వ్యమార్షం పలి వలయంలి అవస మార్గం ను 

పయనిస్తూ, వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. డి ్ర'సెత్తులో ఆ ఆత వేగాన్ని చుంచు 

27, మల్లె పందిరి దో స క్ట 

శ్ la భా “మతపండిరడినో సెలి = మాదపుడల్రడుగో” అ నే పాట పలవి మీదుగా టు 

ణా 

మల్లెపండిరికొపు ఎర్పడిండి. దీని గతి పూర్తిగా గమనిస్తే మల్లెలకు వేసిన ఇ అటి అలలే క్ష్ 
డి 

పందిరివకౌ ఉంటుండి. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్టు లోపలి వలయానికి, అక్ష 
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న ఐలు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గల 

అవుతుంది. 

పడంతో కోపు మొద. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, కొంచెం ' 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో లక్ష్మణునివద్ద ఒక కాలిమీద దొంతు కూర్చొనీ 

"రెండో చె దెబ్బ రెండో లక్ష్మణుని తో గొట్టి, కూర్చొని ఊండే కుడివై పుకు తిరిగి. 

మూడో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితోను, నాల్గో దెబ్బ మరలా రెండో లక్ష్మణుని. 

తోను గొట్టి, ఐదో దెబ్బ కూరొ ఎన్న చోటునుంచి లే లెస్తూ మూడో లక్ష కుణునితోగొట్టి 

లెచి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. వెలుపలి వలయంలోని 

లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలోనే ఉంటారు. అయితే ఒకటో రాముడు ఐదోదెబ్బ 

మూడో అక్ష్ముణునితో గొట్టి, మూడు, నాల్గు లక్ష్మణుల మధ్యకు వసాడు. అప్పుడు 

గరిడీ అంతా ఒకే వలయంగా ఏర్పాటవుతుంది. తర్వాత అందరూ ఒకరి చేతులు 

మరొకరు పట్టుకొని పాట కనుకూలంగా చేతులు పెకి ఎత్తుతూ, అడుగులు వేస్తూ, 

నెమ్మదిగా ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ చుట్టూ అపసవ్యమార్గంలో తిరుగుతారు. 
రాముళ్టంతా ఇదే పద్దతిలో పయనిస్తూ వెలుపలి. వలయాలలోని లక్ష్మణుల మధ్యకు 

వస్తారు. అంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వచ్చేటప్పుడు రెండో 

రాముడు నాల్గు, ఐదు లక్ష్మణుల మధ్యకు, ' మూడో రాముడు ఐదు, ఆరు లక్ష్మ 

కకత మధ్యకు, నాల్గో రాముడు ఆరు, ఏడు లక్ష్మణుల మధ్యకు, ఐదో రాముడు 

ఏడు, ఎనిమిది లక్ష్మణుల మధ్యకు, ఆరో రాముడు ఎనిమిది, తొమ్మిది లక్ష్మణుల 
మధ్యకు, ఏడో రాముడు తొమ్మిది, పది లక్ష్మణులమధ్యకు, ఎనిమీదో రాముడు. 
పది, ఒకటి లక్ష్మణుల మధ్యకు, తొమ్మిదో రాముడు ఒకటి, రెండు లక్ష్మణుల 

మధ్యకు, పదో రాముడు రెండు, మూడు లక్ష్మణుల మధ్యకు వస్తారు. ఒకే వల 

యంగా ఏర్పడిన తర్వాత అంతా కలసి చేతులు కలిపి పట్టుకొని, చేతులు "పెకి 

ఎత్తుతూ, అడుగులు వేస్తూ, అపసవ్య మార్గంలో నెమ్మదిగా తిరుగుతారు. కొంత 

సేపు ఇట్టా ఆడిన తర్వాత జట్టు నాయకుని సంజ్ఞ మేరకు రాముళ్లంతా లోపలి 

వలయానికి వస్తారు. తర్వాత మరలా పై మాదిరిగానే జరుగుతూ ఆడుతుంటారు. 

ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి అప్పటికి ఎదురుగా వచ్చిన పదో రామునివద్ద ఒక కాలిమీద 
దొంకు కూర్చొని రెండో దెబ్బ పదో రామునితోను, ముడోదెబ్బ కూర్చొని ఉండే. 
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కుడి పక్కకు తిప్పి ఒకటో రామునితోను, నాల్గో దెబ్బ మరలా 

పదో రాముగితోను గొట్టి. ఐదో దెబ్బలేస్తూ తొమ్మిదోరామునితోను గొట్టి లేస్తాడు. 
లక్ష్మ లు వలువలి వలయంలోనే ఉంటారు. అపుడు లోపలి వలయం నుంచి 
రాముకి వచ్చి వలుపలి వలయంలో చేరుతారు. ఒకే వలయంగా ఏర్పడిన తర్వాత. 
రామ లక్ష్మణులు చేతులు పట్టుకుని, పెకి ఎత్తుతూ, అడుగులు వేస్తూ, ఆవనవ్య 
మాధంలో తిరుసతూ ఆడుతుంటారు. ఊఉ సెత్తులో ఆట్ వేగాన్ని "పెంచుతారు. 
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28. మాయబజార్ కోపు 

. పాట చలనాన్ని బట్టి ఈ పేరుకు కొంత సామ్యం చెప్పవచ్చు. పాట తెగ ' 

గొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావటం, ' 

ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణునితో పుల్పగొట్టి తన ఎడమచేతిని లోజేస్తుకొని 

నచుట్టు తానే తిరిగి (అపసవ్యముఖంగా) ఒకడుగు ముందుకు జరిగి ఒకటో. 
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లక్ష్మణులతో పుల్ల గలుపుతాడు. ఆంటే ఒకటో లక్ష్మణుడు కూడా ఒకటో 

రామునితో పుల్ణగలిపిన తర్వాత తన ఎడమ చేతిని లోజేనుకొని తన చుట్టు తానే 
తిరిగి ఒకడుగు ముందుకు జరిగి అంటి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి అప్పటికి 

తనకు ఎదురుగా వచ్చిన ఒకటో రామునితో పుల్లగలుపుతాడు. ఇళ్లై రాముళ్ళు. 
ఎడమ పక్కకు, లక్ష్మణులు కుడి పక్కకు జరుగుతూ తమ చుట్టు తామే ఎడమ 

చేయి మీదుగా తిరుగుతూ ఉద్దికానితో పుల్లలు గలుపుతూ వలయం ఆంతా తిరిగి, 

వస్తారు. రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు ఉద్దులుద్దులుగా కలసి అపసవ్య మార్గంలో 

పయనిస్తుంటారు. ఉసెక్తులో ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే మాయబజార్ కోపు 

అంటారు, 

29. రాంబాణం కోపు 

కోపు. వేసేటపుడు మధ్యలో జాణం వేసే పద్ధతిలో నటిస్తుంటారు. బాణం 

అనగానే రామబాణం గురొస్తుంది. కాబట్టి ఈ కోపుకు ఈ పేరు వచ్చి ఉండవచ్చు. 

పాట తెగగొట్టడం, రాముక్టు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి 

రావడం, ఊద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణులతో గొడతాడు. ఇ కొంచెం కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన ముడో లక్ష్మణునితో మూడో 

దెబ్బ, నాల్లో లక్ష్మ ణుఏతో నాల్గో దెబ్బ, ఐదో లక్ష్మణు%తో ఐదో దెబ్బ, ఆరో 

లక్ష్మణుఏతో ఆకో ద, ఏడో లక్ష్మణునితో ఏడో చొ, ఎనిమిదో లక్ష్మణునితో 
ఎనిమిదో డెన్స. తొమ్మిదో లక్షుణుతో తొమ్మిదో దెబ్బ, పదో లక్ష్యణు9తో 
పదో దెబ్బ కొద్ది, పదకొండో దగు మరలా ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద కూర్చొని 
మరలా లేచి కొడతాడు. ఇ ్రై అపసవ్య చూర్షంలో కెంచెం కొంచెం ఎడమపక కు 

జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన ౯క్ష్కణు;తో పుల్ల గలుపుతూ తిరుగుతుంటాడు. 
అయితే (సతి లక్ష్మ ణునితో పుల్లగలిపేముందు రాముడు ఎడమకాలు ముందుకు 

ఆడుగువేస్తూ కుడిచేతిని పైకెత్తికొడతాడు. అంటే రాముడు బాణము వేసేటప్పుడు 
ఎడమకాలు ముందడుగువేసి, ఎడమచేత విల్లు ఎక్కు- పెట్టి, వెనుక వున్న పొదినుంచి 

అమ్ము తీయడానికి కుడిచేతిని ఎ త్తినట్టుగా ఆటగాడు అనుకరిస్తుంటాడు. ఎడమకాలు 
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ముందుకు వేసి, ఎడమచేతిలోని కరతో విల్లు ఎక్కు పెట్టినట్టుగా అభినయిస్తూ 
లక్ష్మణుని కర్రతో దెబ్బ కొడతాడు. తర్వాత కుడిచేతిలోని కరతో పొదినుంచి 

దొణం తీస్తున్నట్లు నటిస్తూ చేయెత్తి లక్ష్మణుని కరతో దెబ్బ కొడతాడు, అంటే 

ఈ కోపులో పుల్లలు ఒకొక్కటే కలుపుతారు. రెండూ కలిపి కొట్టడం జరగదు. 

 ఇపే రాముళ్లంతా కొంచెం కొంచెం ఎడమపక్కకు జరుగుతూ అససవ్యమార్గంలో 
పయనిస్తూ ఎదురుగావచ్చిన లక్ష్మణులతో పుల్లలు గలుపుతూ తన ఉద్దికాళ్ళు 

ఎదురుగా రాగానే ఇద్దరూ కలిసి కూర్చొని లేచి మరలా అక్టే ఆపసవ్యమార్షంలో 

తిరుగుతూ ఆడుతుంటారు. 

అష్టే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 
ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, ఇ గ్ల కొంచెం కొంచం 
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ఏడ పకజకు జరుగుతూ మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, నాల్గో దెబ్బ 

మునితోను, ఐదో దెబ్బ ఏడో రామునితోను, ఆరో దెబ్బ ఆరో. రాముసి 

పే దై ఏ ఐదో రామునితోను, ఎనిమిదో దెబ్బ నాలో రామునితోను, 

చాలు దో 2బ మూడో రామునితోను, పదో దెబ్బ రెండో రామునితోను కొట్ట, 

చో 3 తన ఉఊద్గికాడు ఎదురుగా రాగానే ఇద్దరూ కలసి కూర్చొని, లేచి 

కాంత ఒకటో రామునితో | గొట్టి, అ టై ఎడమ పక్కగా జరుగుతూ పుల్లగలు 

పకా సవంమార్గంలో ప పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. ఈ కోపులో వలయాలుమారడం 

వతిచోట రామునితో పుల్ల గలిపేముందు రామునివలెనే లక్ష్మణుడు 

న్నట్లు నటిస్తుంటాడు. అంతే ఎడమకాలు ముందుకు వేయడం, 

వశము వేయి ముందుకు చాచడం, కుడిచెయి పెకెత్తి వనుకకుహో నిచ్చి పెనుంచే 

కౌక్టడం మొుదరెన పద్ధతులే ఉంటాయి, అర్హ లక్ష్మ ణులంతా రాముళ్ళతో పుల్లలు 

గల పేయుందు బాణంవేసే పద్దతిలో అనుకరిస్తూ, కొంచెం కొంచెం ఎడమప కాకు 

ఇజరుపరూ అనకు ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ తో పుల్లలు గలుపుతూ తూ నవ్య 

మాక్షంలో తిరుగుతూ, వారి ఉద్దికాళ్ళు ఎదురుగా రాగానే వాళ్లతో కలసి దొంతు 

ర్మ. ఏంటనే లేచి మరలా పుల్ణగ లిపి అదే పద్ధతిలో సయనిస్తూ ఆడుతు 

టారు, ఉసెత్తుకో ఆట వగాన్ని పెంచుతారు. దీఏనే రాంబాణం కోపు అంటారు. 

రెడ్డి ఆంటే (గామాధికారి. ాహరరాదంమీన గౌరవంతో, లేదా రెడ్డి 

కుంంమీక గౌరవంతో ఏర్పాటుచేసి 1 ప కోపు రెక్టోరికోపు అయి ఉండవచ్చు. ండ్రి 

తెగ గెట్టవం, రాముళ్ళంతా ల్ రోపలి వలయానికి, అక్ష్మణు ఎంతా వెలుపలి వలయా 

నికి రావడం, ఊద్దులు పుఇలుగఎపడంతో క కోపు మొదఎవుతుంది. 

ళ్ 
అజో 

ఒకటో రాముడు ఒకటోదెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితోగొ ట్టి, కొంచెం ఏడమ. 
కృ_కు జరిగి రెండోదెల్బ రెండో లక్ష్మణునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమపక్క_కు 

జరిగా మూడోదెప్బ మూడో లక్ష్మ ణుఏితోను కొట్టి, ఇంకా కొంచెం. ఎశమసక్క...కు 

జరిగా నాల్లో దెబ్బ నాల్గో లక్ష్మ ణుఏతో కూర్చొనికొట్టి, మరలాలేచి ఐదోదెబ్బ 

నాలో లక్ష్మ బునితోగొట్టి లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వంలయానికి వసాడు.. ఈ. 
ఐదోడెబ్బ వెలుషలి వలయంలో ఒళటో రామునికి ఒకటోదెన్బగా పరిగణించబడు జీ 
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కుంది, తర్వాత వెలుపలి వలయంలోని రాముడు కొంచెం ఎడమపక్కకు జరెగి 

రెండోడదెబ్బ మూడో లక్ష్మ ణునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమపక్క్లకు జరిగి. మూడోదెబ్బ 

రెండో లక్ష్ముణునితోనుకొట్టి, ఇంకాకొంచై౨ ఎడమపక్కకుజరిగి నాల్లో దెబ్బ ఒకటో 

ఆత్మ ణునితో కూర్చొనికొట్టి మరలాలేచి ఐదోదెబ్బ ఒకటో లక్ష్మ ణునితోకొట్టి 
వెఆంపలి వలయంనుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇక్షు రాముళ్ళంతా 

కొంచెం కొంచెం ఎడమపక్కకు జరుగుతూ నాల్గోదెబ్బ కూర్చొనికొట్టి లేచి ఐదో 
యెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. అందే లోపలి వలయంనుంచి 

మెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండోరాముడు ఐదోలక్ష్మణునివద్ద, నాల్లో 
రాముడు ఏడోలక్ష్మ ణునివద్ద,ఐదోరాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఆరోరాముడు 

తామ్మిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఏడోరాముడు పదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఎనిమిదో రాముడు 

కజాకటో లక్ష్మణునివద్ద, తొమ్మిదో రాముడు రెండో లక్ష్మ బునివవ్ట, పదోరాముడు 

ముడో లక్ష్మ ణునివద్ద ఐడోచెబ్బకొట్టి వలయం మారుతారు. అనే వెలుపలి వలయం 

నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమతమ ఉద్దికాళ్ళతో ఆయిదో. 

దెజ్బుకొట్టి మారుతారు, 

ఎవఎలుపలి వలయంలోని లక్ష్మణుల చలనం కూడా ఇ ర్త ఉంటుంది. అంటే 

ఇఇ టో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో కొట్టి, కొంచెం ఎడమ 
కుక్ళ..కు జరిగి రెండోదెబ్బ పదో రామునితోను, మరి కొంచెం ఎడమ పక్కకు 

దిగి మూడొ దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోనుకొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమపక్క_కు 
జరెగి నాల్గో దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితో కూర్చొని కొట్టి, మరలా లేచి ఐదో దెబ్బ 
కూడా ఎనిమిదో రామునితోనే కొట్టి, వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి 
వాడు, ఈ ఐదో దెబ్బ లోపలి వలయంలో లక్ష్మణునకు ఒకటో దెబ్బగా పరిగ 

ఇకించబడుతుంచి, తర్వాత లోపలి వలయంలోని లక్ష్మణుడు కొంచెం ఎడమ 

మక్కాకు జరిగి రెండో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, మరికొంచెం ఎడమపక్క_కు 

ఆూదిగి మూడో దెబ్బ పదో రామునితోను కొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్కకు 

ఆూదిగి నాల్గ్ దెబ్బ ఒకటో రామునితో కూర్చొని కొట్టి, మరలా లేచి ఐదో దబ్బ 

కూడా ఒకటో రామునితోగొట్టి లోపలివలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయా 
రాక వస్తాడు. ఇ భ్రై లక్ష్మణులంతా కొంచెం కొంచెంగా జరుగుతూ నాల్గో దెబ్బ 

రాముశ్శవద్ద కూర్చొని కొట్టి, లేచి ఐదో దెబ్బకూడా ఆ రాముళ్ళతోనే కొట్టి వల 
యాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయా 
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వద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు . ఒకటో రామునివద్ద, 
* రామునివద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు మూడో రాముని వద్ద, 

లో రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఐదో రామునివద్ద, 

రో ముని మునివద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఏడో రామునివడ్డ 

పలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారే 

ట్టి తమ తమ ఉచ్చికాళ్ళవద్ద మాదుతారు. 
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అం కరి |. ఇట్లు రాముళ్ళు, లక్ష్మ 

వెలుపలి వలయంలో సవమ మార్షంలోను, రాష? 

పయనిస్తూ, ఐదోదెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఉసెతులో ఆట 

వేగాన్ని పంచుతారు. దీనినే రెడ్డ కోరి కోపు అంటారు. 

ాణులు తమ త 

ట్ర న్ 

81. లలిత కోపు 

లలితం అంటే మనోజ్ఞమైనదని అర్థం, ఇంకొ చెప్పాలంటే “సుకుమార ంచే 

నగు అంగ విన్యాసరూపమైన స్తం యొక్క స్ట సృంగార చేష్టావిశేషం” 1కి అనే అర్థం 

ఉఊంది. అయితే పదం అర్థానికి, కోపుకి సంబంధం కన్చడదు. పాట తెగగొ ్టడం, 

రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, అక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం ఉద్దులు 

పుల్లలు గలపడంతో కోపు పు (చె చార ౦థం అవుతుంది. 

ఒకటో రాముడః ఒకటో లక్ష్మణునిత 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో లక్ష బునితో 

ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో లక్ష్మణునితో పులగ లిపి, తర్వాత ॥ మరలా కొ కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి నాల్లో లక్ష్మణునితో నాల్గోదెబ్బ కొట్టి లోపలి వలయంనుంచి 
వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ నాల్లోదె దెబ్బ వెలుపలి వలయంలో ఒకటో 

రామునకు ఒకటో దెబ్బగా పరి జించబడుతుంది. ఒకటో రాముడు కొంచెం ఎడమ 

పక్క కు జరిగి రెండ్ దెబ్బ ముడో లక్క ణునితోను, మూడ్లో దెబ్బ రెండో లక్ష్మ 

ునిల్తోను, నాల్గో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన ఒకటో లక్ష్మ ణునితోను గొట్టి మరలా 

వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి వసాడు. ఇక్షు రాము ముళ్లందరి చలనం 

ఊంటుంది. అంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు 

రెండో రాముడు ఐదో లక్ష శ్రణునివద్ద, మూడో రామడు ఆరో లక్ష్మ ణునివద్ద, 

నార్లో రాముడు ఏడో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఐదో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మ ణువద్ద, ఆరో 
రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఏడో రాముడు పడో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఎనిమిదో 
రాముడు ఒకటో లక్ష ణుని వద్ద, తొమ్మిదో రాముడు రెండో లక్ష్మ ణునివద్ద, పదో 

రాముడు మూడో లక్ష్మణునివద్ద మారుతారు. తర్వాత వెలుపలి వలయంనుంచి 
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ఫొ జప న చ aa) కాళ్ళవద్ద మారుతారు. జట్టు 
రా 

మార్గంలోను పయనిస్తుం 

ఆభ్లై ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునితో ఒకటో దెబ్బ కొట్టు 
చు 

కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, మరలా 
య 

కొంచెం ఎడమపక్క-కు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి, ఇంకొ 
ణు 

జన ల _ , vy = ల 
కొందెం ఎడమ పక్కకు జెగి నాలి దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితో గొట్ట వపెలుకు ల 

శ 2 దా లో ర్ బు — 

వలయం నుంచి లోసక వలయానికి వసాడు ఈ నాబ్లొ టన్బు లోపలి వలయంలో 
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జకటో లక్ష్మణునకు ఒకటో దిబ్బగా పరిగ ణించబడుతు ఎది. లోవరి వలయంలోని 

లక్ష్మణుడు రెండో దెబ్బ, కొంచెం ఎడమవక్కకు జరిగి తొమ్మిదో రామనితోను, 
మయమరికొంచిం ఎడమపక కు జరిగి మూడో దెబ్బ పదో రామునితోను, ఇంకా 

కొంచెం ఎశమపక్క_కు జరిగి నాల్గో దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితోను 
గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి "వస్తాడు. ఇక్లే 
ఆక్ష్మ ణులందరి చలనం ఉంటుంది అందే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి 

వలయానికి మారేటప్పుడు రండో లక్ష్మణుడు తొమ్మిదో రామునివద్ద, ము*డ్లో 

అక్ష్మ ణుడు పదో రాముని వద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు ఒకటో రాముసివద్ద, ఐదో 

లక్ష్మణుడు రెండో రామునివద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు మూడో రామునివద్ద, ఏడో 

లక్ష్మణుడు న నాల్గో రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఐదో రామునివద్ద, తొమ్మిదో 

లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద పదో లక్ష్మణుడు ఏడో రామునివద్ద మారుతారు. 

తర్వాత లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారేటపుడు 

తమతమ ఉద్దికాళ్ళ వద్ద మారుతారు. ఇట్లు లఅక్ష్మణులంతా మొదట సవ్యమార్షం 

తోను, తర్వాతి అపసవ్యమార్షంలోను పయనిస్తూ, వలయాలు మారుతూ ఆడు 

తుంటారు, 

ఇట్లు రాముళ్ళు, లక్ష్మ బులు ఎడమప క్కు జరుగుతూ వెలుపలి 

వలయంలో సవ్యమార్గంలోను, లోపలి వలయంలో అపస వ్యమార్గం లోను 

పయనిస్తూ, నాల్లో దెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. పసెత్తులో 

ఊట వేగాన్ని పెంచుతారు, 'సినినే అలిత కోప్పు ఆంటారు. 

82. లాలి కోపు 

. లాలి పాటలు ఎక్కు వగా ఈ ఈ కోపులో కన్పిస్తాయి, పాట తెగగ్గొ టడం, 

రాముళ్ళు తోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు నెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు 
పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

a లో తా fer - | 12 ఒకటా రాముడు ఒకటొ దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి కొంచెం 
జో అలీ కరో న. త గాదే న్యా ఇ! wr “ గాధి ఇ ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో ఎబ్బ ౦౦ద అక్ష్మబునిత ను, ఇంకొంచెం ఎడమ 

మక గ్రాకు జరిగి మూడో | దబ్బు మూడో లక్ష్మ: బునితోను, మరి కొంపెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ నాల్లో లక్ష్మణునితోను, ఇంకా కొంచం ఎడమ పక కు 



పల్నా టిసీ వుత్రో కోలాతుఆ 

జబ లొ) కరీ షూ 9 wR శ్రణునితోను గొట్టి, లోపలి వలయంనుంచి ఇెలువలి బ్బ 
స్తాడు. ఈ ఐదో దెబ్బ వెలుపలి వలయంలో ఒకటో రామునకు 

టో దబ్బగా పరిగణించబడుతు౨ది. తర్వాత. వెలుపలి వలయంలోని రాముడు 

క)_కు జరిగి నాల్లో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితోను, ఇంకా కొంచం ఎడమ Sy 
ప 
WY MS, om 8 po వాళ వట షం నన నీ పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో లక్షుణునితోను గొట్టి వెలావలి 
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వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి 

ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన లక్మణుఎతొ పుల్లలు గలుపుతూ 

ఇదో దెన్బ కొట్ట వంయం మారుతూ మొదట ఆపన స 

మార్గంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. ఆంతే లోపలి వలయంనుం 

వలయానికి వ రేటప్పుడు రెండో రాముడు ఆరో లక్ష్మణుని వద్ద, మూడో రాముడు 

౬ g రని ప] 

ఏడో లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్గ్ రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మ ణు ఎవద్ద, అదో రాము 

తొమిి దో లక్ష్మణుని వద్ద, ఆరో రాముడు పదో అక్ష్మ ముసి వద్ద, ఏడో రాముడు 

ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద, ఎపిమిదో రాముడు రెండో లక్ష్మణుని వద్ద, తొమ్మిదో 

రాముడు మూడో అక్ష్మబణుసి వద్ద, పదో రాముడు నాల్గో లక్ష్మణుని వద్ద 

మారుతారు. వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానకి "మారేటప్పుడు వాది 

అశ్రు ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఓక తో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెంగోదెబ్బ పదో రామునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమ 
ద్ 

పక్కకు జరిగి మూదొ దెబ్బ తొమ్మిది రామునితొను, మరికొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి నాట్ల దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితోను,. ఇంకొంచెం ఎడమ పక గ్రాకు 

జరిగి ఐదోదెబ్బ ఏడో రామునితోనుగొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి 
వలయానికి వసాడు. ఈ ఐదోదెబ్బ లోపలి వలయంలో లక్ష్మ ణునికి ఒకటో 

దెబ్బగా వరిగణించబడుతుంది. తర్వాత: లోపలి వలయంలోని అత్మ ణుడు 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితోను,. ఇంకొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తి ొమ్మిదో రామునితోను, మరికొంచెం 

ఎడమ పక_కు జరిగి నాల్లో దెబ్బ పదో రామునితోను, ఇంకొ కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ ఒకటో రామునితోను గ గొట్టి లోపలి వలయం నుంచీ 

మరలా చెలుసలీ వలయాసికి వస్తాడు. ఇల్లై లక్ష్మణులంతా తమతమ ఎడమ 

వైపుకు కొంచం కొంచెం జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ్ళతో పుల్చలు 
లో శ "త. లా | py) హ్ గక ' a శం లో # an శ . గలుపుతూ ఐదొ' దెబ్బకొట్టి వలయాలు మారుతూ,. మొదట సవ్య మార్గంలోను, 

( & 

సఖ లల Wu జ గ్ ఎగా డా తర్వాత అపసవ్య మార్గంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. ఆంటే పలుపలి 

జ చాలిక ద నో fr SR TA, ఇ Dy 4 న బ్యారీ (ల వలయం నుంచి లొపలి పలయానికి మారేటప్పుడు రం అత ముడు ల నిమిదో 
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ce రామునివర, మూడో లక్ష్యుణుడు తొమ్మిదో రామునివద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు 

పదో రామునివద్ద ఐదో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునివద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు 

కందో రామునివద, ఎడో లక్ష్మణుడు మూడో రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు 

నాలో రామునివద్ద, ౩ తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఐదో రామునివద్ద, పదో లక్ష్మణుడు. 

ఆరో రాముని వద్ద మారుతారు. లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయాసికి 

మారేజపుడు తమతమ ఉద్దికాళ్ళువద్ద మారుతారు. 
J 

గ శ్చ 

వలయంలో సవుమార్షంలోను, లోపలి వలయంలో అపసవ్య మార్గంలోను మయ 
a a 

సిసూ, ఐ దెబ్బకొద్ది, వలయం మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఉసెతులో ఆట 
చి ఓ డు 

అవి 

య లాం వే 

వేగానా పెంచుతారు. దీనినే లాలికొపు అంటారు, 

కు “ఒరు మొదటి 

రూపం. ఈ వరగ ౨ర కోప్పుశే కిలుగుజం కొపు అనే పేరుంది. ఈ కోకపును 

పూరం రేండు చేతులలోని కలలతో క్ గువారు, కాని (ప్రస్తుతం దానిలో మార్పు లు యి - 

J సుంద, క ను పట్టుకున్న ఎడమచేతి పిడికిలిని ఎడమ వె వెపు నడుముకు 

(న 

ఆనించి రుది వచేతిలోగః కరత మాత మే ఎదుటివారి 5 ర|రను ను కొడతారు. పాట 

తెగగొదం, రాముకు లోవలి వంయానికి, లక్ష్మణులు ఎలుపలి వలయానికి 

రావడం, ఉచ్చులు పుల్లలు గలపడంతో కి దలవుతుంది 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టం కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొడతాడు. తర్వాత 

ఇంకొంచం ఎడమ సక్కకు జరిగి ము+డ్లో దబ్బ మూడ్తో అక్ష్మః నితో గొట్టి, 

అచటనే వంగి కుదిచెతిని వెనుకకు తిప్పి ఆ చేతిలోని క్యరతో రెండో లక్ష్మణుని 

కరను తాడిసాడు. ఆంటే అప్పుడు వారి మొగాలు పరస్పరం వ్యతి రక దిశలో 

ఉంటాయి. ఈ దెబ్బనే నాల్లో దెబ్బ గా పరిగ ణిసారు. తర్వాత కొంచెం కుడి 

పక కు జరగి జదోదెబ్బ ఒకటో ల కయి మనీతో గ గొట్టి, మరలా కొంచెం ఎడమ 
పక | నవి గ్ల 

యీ mm? బా మాని ణ్ య 1. శాస రు సక కు ఆరగ ఆరా దెబు. రెంట్ అక్ష్మ ణునితో గొట్టి, ఇంకొ కొంచెం ఎడమ 

వశ 

ట్ 

కుకు జరిగి ఏడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి 
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Ww 
వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ ఏడో దెబ్బ వెలుపలి వ యులో రామసికి 

ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంవ. వెలుపలి వఎంలపంతొని రాడు కొంచెం 

sa 

ww 

fa] 

ఎడమపక్క-కు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణు?తో గొట్టి, ఇంకొంచం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి మూడో దబ్బ ఉకటొ లక్ష్మణునితో గొట్టి అచఎగ, వంగి 

చేతిని వెనుకకు తిప్పి ఆ చేతిలోని క్మరతో రెండో లక్ష్మ ణు క[రను తాడిస్తాడు. 

ఇది నాల్గో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత లేచి కొంం౦ం కుడి పక్కకు చలి 

rr a 

జరిగి ఐదో దెబ్బ మూడో లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత 
ది పక్కకు జరిగి ఆరో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితోను 

ము 

శ 
శ్ 
శే 

క్ 

న్న 
కి 

§ 
x 

Uy 

> Tal) 
ఖ్ a 

అగా A 
భ్ మ స భో @ 



లో లల పొన్ను య న్ వకు. 

నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇరు రాముళ్లంతా కొంచం కొంచెం 
లా (షాకి 

a ల ఆట, అద్య న ఇ క్. Od ఎడమ చక)_కు జరుగుతూ, మూడు దిబ్బలు కొట్టి నారి ఏబ్బకు వంగి పుల 

ఇత కుడి, ఎడమలకు కొంచెం కొంచెంగా జరుగుతూ వడ్రో దెబ్బ 
ఎవి 

తరా 
ర అయ అల జ కొటి వలయం మారుతూ ఆడుతుంటారు. అంటె రాముళ్టు లోపలి వలయంనుంచి 

గ (ల్ నీ 7 జీ ఉట ల వెలుపలి వంయానికి మారేటప్పుడు రెండోరాముడు నాల్గో లక్ష్మ ణునివద్ద, ము+డో 
నాటి శో లా హ్ ౪ జ్ నా రాముడు ఐదొ లతక్ముణుని వద్ద, నాల్లో రాముడు ఆర్ లక్ష్మణుని వద్ద, ఐదొ 

a n లి ప్ర వీ వ్ ఇ 51 ల టి షాది రాముడు డో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఆరొ రాముడు ఎసిమిద్ లక్ష్మ వద్ద ఏడ 
(he) ఎ 

ఆటీ ల జారే ఇ. ఇన wr cr లో రాముడు తొమ్మిదో అక్కణుని వద్ద, ఎనిమిది రాముడు పద్ లక్ష శ్రణుని వద్ద, 
/ | టా | డా గ్రా త ఖలీ శ wy గా మ 

తొమి దో రాముడు ఒకటో అక్ష్మ ణుని వర్ద, పదో రాముడు రెండో లక్ష్మణుని 

వద్ద మారుతారు. వెలువరి వలయం నుంచి మరలా లోతలి వలయా నికి మారే 

టప్పుడు వారి వారి ఉద్దికాళ్ల వద్ద మారుతారు, ఇట్టు రాముస్త్ర మొదట అపనవ్య A) 

మారంలోను, తర్వాత 'సవ్యమార్షంలోను పయనిసారు, 
ళల 

ఆధ ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటోద్బు ఒకటో రామునితోగ గొట్టి, కొంచెం 
a , 

ఎడమసక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ పదొరామునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమపక్క_కు 
వ మునోచెబు తొమ్మిదో రామునితోనుగొట్టి ఆచటనేవంగి కుడిచేతిని వెనుకకు 

తిప్పి ఆ కంతోసి క[రతో వదోరామునిక| రతో తాడిసాడు. ఈదెబ్బ నాల్లో దెబ్బ గా 

పరిగ బించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఐదోదెబ్బ ఒకటో 
రొమునితొను తరాషత మరలాకొంచెం ఎడమపక్క. కు జరిగి ఆరోదెబ్బ పదోరాము 

నితోను, ఇంకాకొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి ఏడోదెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో 
గెట వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి వసాడు. ఈ ఏవో దెబ్బ లొ కలి. 

had 

డు adr 

| 

శ! వలయంలో ఒకటో అక్ష్మణునకు ఒకటో దిబ్బగా పరిగ ణించబడుతుంది, తర్వాత 
la] కొంచం ఎవమపపహకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదొరామునితొను, ఇంకాకొంచెం ఎడమ 

పక్కాకు జరిగి మూతోదెబ్బ ఒకటో రామునితోను గొ గొట్టి అచటనే వంగి కుడిచేతిని 
వనువకుతిప్పి ఆ చేతిలోని క[రఠతో పదోరాముని చేతిలోని క కరై రాసాడు. 
ఇడి నాల్గోదెబ గా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం కుడిపక గాకు మది 

చం, తి యువి రామునితోను, తర్వాత మర లాకొంచెం ఎడమపక బ్రాకు ఇదిగా 
ఆరొదెబ్ద పదో ముని ను, ఇంకొకొంచెం ఎడమపక కుకు బాది గ ఏడోదెబు తన 

నుగ గొట్ట లోపలి వలయంనుంచి మరలా చెలునలిీ వల 

న 
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యానికి వస్తాడు. ఇక లక్ష్మ ణులంతా ఎడమపః క్క_కు కొంచెం కొంచెం జరుగుతూ 

మూడో దెబ్బ కొట్టినతర్వాత వంగి నాల గోదెబ్బ రెండోదె దెబ్బ కొట్టినవానితో గొట్టి 

తర్వాత కుడికి, ఆతర్వాత ఎడమపక్కకు జరుగుతూ ఏడోదెబ్బకొట్టి వలయం 

మారుతారు. ఇ రె లక్ష్మణులంతా చరిస్తూ ఉంటారు. అంటే వెలుపలి వలయంనుంచి . 

లోపలి వలయానికి మారెటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు పదోరామునివద్ద, మూడో 

లక్ష్మణుడు ఒకటోరామ ఎనివద్ద, నారో లక్ష్మ ణుడు రెండోరామునివద్ద, ఐదోలక్ష్మ " 

ణుడం మూడోరామునివద్ద, ఆరోలక్ష్మణుడు నాల్గో రామునివద్ద, ఏడోలక్ష్మణుడు 

ఐదోరామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మ ణుడు ఆరోరామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు 

ఏడో రామునివద్ద మారుతారు. మరలా లోపలి వలయంనుంచి వెలుసలి వలయానికి 

మారేటప్పుడు తమ తమ డఉద్దికాళ సృవద్ద మారుతారు. ఇట్లు లక్ష్మణులు మొదట సవ్య 

మార్గంలోను, తర్వాత అపసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తుంటారు. 

ఇట్లు రాముళ్ళు,లక్ష్మ ణులు ఎడమపక్కకు జరుగుతూ వెలుపలివలయంలో 

సవ్యమార్గంలోను, లోపలి వలయంలో అపసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ, ఏడో 

దెబ్బకొద్ద, వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఊసె క్తులో ఆటవెగాన్ని పెంచు 

తారు. దీనిగే వరగత్తెర కోపు అంటారు. 

84. వాలెడు కోపు 

_ వాలు అనే పదం సెడ్ అనే ఇంగ్రీష పదంతో కలసి వాలై డు ఆనే పదం 

ఏర్పడి ఉండవచ్చు. జానపడుల వాడుకలో ఇంగ్లీషు పదాలు ఎలా చొచ్చుకు 

పోయాయో ఇచ్చట గమనించవచ్చు. ఇందులో ఎక్కువసార్లు ఎవరికి వారే కొట్టు 

కుంటారు. ఎవరివై పువారేకి కొట్టుకుంటారు కొట్ట ఈ సెడ్” అనే పదం “పక్క 

అనే అర్థంలోనే వాడిఉండవచ్చు. పాట తెగగొ ట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి వలయా 

క, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయాసికి రావడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణునకు ఎదురుగా నిల్చొని తన చేతిలోని 
కరలతో తానే ముందు కుడికాలి ' గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద చేతులెత్తి తలకుపై న 

కొట్టుకుంటాడు. తర్వాత ఎడమకాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద చేతులే త్రి తలకు పెన 

కొట్టుకుంటాడు. అప్పటికి ఆరు చెబ్బలు అవుతాయి. అట్టాగే మరలా కుడికాలి 

గిలక్షవద్ద, మోకాలివద్ద, తలకు పెన క కొట్టుకుంటాడు. అప్పటికి పన్నెండు దెబ్బలు 
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అవుతాయి. తర్వాత ఒకటో లక్ష్మ ణునితోను, కొంచం ఎడమ పక్కకు జదిగి 

పదునాల్లో దెబ్బ రెండో లక్ష్మ ణుఏతోను, మరికొంచెం ఎడమపక కు జరి.గి 

దెబ్బ ముడో లక్మణునితోను కొట్టి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి 

వస్తాడు. చెలుపలి వలయానికి వచ్చిన ఒకటో రామునకు ఈ సదిహేనో దెబ్బ 

ఒకటో దెబ్బ గా పరిగణించబడుకుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్క-కు జరిగి 

రెం కోదెబ్బ రెనో లక్ష్మ ణునికోను కొద్ది, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 
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ఒకటో లక్ష్మణునకు ఎదురుగా వస్తాడు. ఆపుడు మరలా తన కర్రలతో తానే 

కుడికాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద, తలకు-పెన పుల్లలు గొట్టుకుంటాడు. అశ్చై ఎడమ. 
కాలి గిలక వద్ద, మోకాలివద్ద, తలకుపెన కొట్టుకుంటాడు. అస్పటికి ఆరు దెబ్బలు 

అవుతాయి. తర్వాత మరలా కుడికాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద, తలకుపెన, ఆ 

తర్వాత ఎడమకాలి గిలక వద్ద, మూకాలివద్ద, తలకు పెన కొట్టుకుంటాడు. ఆప్పటికి 

పన్నెండు దెబ్బలవుతాయి. పదమూడో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మ ణునితోను, పద్నాలుగో 

దబ్బు కొంచెం ఎడమ (పక్కకు జరిగి రెండో లక్ష్మ ణునితోను, పది హేనోదెబ్బ 
మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి 

వసాడు. ఇ క్రై రాముళ్లంతా తమ క్యరలతో తామే పన్నెండు దెబ్బలు కొట్టుకుని 

తర్వాత మూడు దెబ్బలు కొట్టి వలయం మారుతుంటారు. అంది లోపలి 

వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో రాముడు నాలో 

లక్ష్మ ణునివద్ద, మూడో రాముడు ఐదో ఐక్ష్మ ణునివద్ద, నాలో రాముడు ఆరో 

'లక్ష్మణునివద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో లక్ష్మ ణుసివద్ద, ఆరో రాముడు ఎనిమిదో 

లక్ష్మ ణునివద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఎనిమిదో రాముడు 

పదో లక్ష్మ ణునివద్ద, తొమ్మిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మ ణునివద్ద, పదోరాముడు 

రెండో క్షు ణునివద్ద మారుతారు, అసె వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయా 

నికి మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్లవద్ద మారుతారు. ఇట్లు రాముళ్ళు ఎడమ 

పక్కకు జరుగుతూ మొదట అపసవ్య మార్గంలోను, తర్వాత సవ్యమార్గంలోను 

పయనిస్తారు. | 

అశ ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునకు ఎదురుగాఉిండి తన చేతి కర 

లతో తానే కుడికాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద, చేతులెత్తి తలకు పెన, తర్వాత ఎడమ 

కాలి గిలక వద్ద, మూకొలివద్ధ, చతులె త్రి తలకుపెన కొట్టుకుంటాడు. ఇవి ఆరు 

దెబ్బలు అవుతాయి. ఇ ట్రై మరలా కుడికాలి గిలక వద్ద, చూకాలివద్ద, తలకు పైన, 

ఆ తర్వాత ఎడమకాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద తలకుపైన కొట్టుకుంటాడు ఆప్ప 

టికి మొత్తం పన్నెండు చెబ్బలు అవుతాయి. తర్వాత పదమూడోచెబ్బ ఒకటో 

రామునితోను, కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి పదునాల్లోదెబ్బ పదో రామునీతోను;' 
ఇంకాకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పది హేనోదెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను గొట్టి, 

వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి వసాడు. ఈ పదిహేనోదెబ్బ లోపలి. 

వంయంలో ఒకటో అక్ష్మణునకు ఒ”టో దిబ్బగా పరిగ ణించబడుతుంది. తర్వాత 

క్త 

గ 

0 
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కొంచెం ఎడమ పక్కకుజరిగి రెండోదెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, ఇంకా కొంచెం 

ఎడమ పక్కకుజరిగి తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునికి ఎదురుగావచ్చి వై పె విధం 

గానే కుడి, ఎడమ కాళ్ళవద్ద మొత్తం పన్నెండు దెబ్బలు తన క్యరతో తానే కొట్టు 

కుంటాడు. అప్పటికి మొత్తం పద్నాలుగు దెబ్బలవుతాయి. పదిహేనో దెబ్బ తన 

దికాడెన ఒకటో రామునితో కొద్ది లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి 

వలయానికి వసాడు. ఇస్తే లక్ష్మణులంతా తమ తమ ఉద్దికాళ్ళకు ఎమరుగా 

నిల్చుండి పన్నండు దెబ్బలు కొట్టుకొని, పదిహేనో దెబ్బకొట్టి, వలయం మారు 

మారుతారు. అంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వఐయానసికి మారేటప్పుడు 

రెండో లక్ష్మణుడు పదో రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు ఒకటో రాముని వద్ద, 

నాల్లో లక్ష్మణుడు రెండో రామునివద్ద, ఐదో లక్ష్మ ణుడు మూడో రామునివద్ద, 

ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్లో రామునివద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఐదో రాముని వద్ద, 
ఎనిమిదో లక్ష్మ ణుడు ఆరో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఏడో రాముని 

వద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఎనిమిదో రామునివద్ద మారుతారు.తర్వాత లోపలి వలయం 
నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారె టప్పుడు తమతమ ఉద్దికాక్షవద్ద మారు 
తారు... ఇట్లు లక్ష్మణులు ఎడమకు జరుగుతూ మొదట సవ్యమార్గ ంలోను, తర్వాత 

అపసవ్యమార్గం ంలోను పయనిస్తూ, వలయం మారుతూ ఆడుతుంటారు. 

ఇట్లు రాముళ్లు, లక్ష్మణులు ఎడమపక్క_కు జరుగుతూ వెలుపలివలయంలో 

సవ్యమార్గంలోన, లోపలి వలయంలో అప సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ, వలయం 

మారుత్తూ ఆడుతుంటారు. ఆటగాళ్లు తమ ఉద్దికాళ్లకు ఎదురుగానే తమ కరలతో 

తామే కుడి, ఎడమ కాళ్లవద్ద పన్నెండు దెబ్బలు కొట్టుకుంటారు. ఊసెక్తులో ఆట 
వేగాన్ని పెఐచుకారు. దీనినే వాల్చైడు కోపు అంటారు, 

కిర్. శ్రీకర కోపు 
“శ్రీకారా వందరూ జానా” అనే పల్లవితో ఒక పాట ఉంది. ఆ పల్లవి 

మీద ఈ కోపు వెలసింది. శ్రీకరుడు ఆంటే శ్రీరాగము - పాడేవాడని19 ఆర్థం 

ఉంది. ఈ కోపులో “శ్రీకారా వందరూ జానా” అనే పాటను పాడుతారు. దీనితో 
పాటు మరికొన్ని పాటలు పాడుతారు. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళు లోవలి 

19. శర, 780. 
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వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉఊద్దులు పుల్లలు గబ 

డంతో కోపు మొదలవుతుంది, 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ 
rf లీజు రో లు న్న రె డర ల 

ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండి లక్ష్మణుని ద్ద 

కొడతాడు. తర్వాత కూర్చొని ఉండే కుడిపక్క_కు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో 
లక్ష్మణునితోను, నాల్లో దెబ్బ రెండో లక్ష్య ణునితోను, ఐదో చెబ్బ మూడో లక్ష్మ 

ణునితోను కొట్టి ఆపుడు లేచి మూడో లక్ష్మణుని వద్ద లోపలి వలయం నుంచి 

% ళ్ 

అలా య్య లాలా 
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లి వలయానికి వస్తాడు. ఈ ఐదో దెబ్బ వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన వలుప 

కుకటో రామునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడము 

పక_కు జరిగి లోపలి వలయంలో తనకు ఎదురుగా వచ్చి కూర్చొని ఉన్న 
ఓ 

రండో ఈ లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, మరలా కుడిపక్కకు జరిగి లోపలి వలయంలో 

కూర్చొని ఊ ఉన? మూడో "లక్ష్కుణునితో వ మూడో దబ్బ కొట్టి, మరలా ఎడ వనము 

పక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ 
aq 

పక్క కు జదిగి ఐదో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి పెలుపలి వలయం నుంచి 

మరలా లోపలి వలయానికి వసాడు. ఈ ఒకటో రాముడు వెలుపలి వలయంలో, 

లోపలి వలయంలో కూర్చొని ఆట. ఆడుతాడు. ఇక్షు రాముళ్లందరి చలనం 
ఉంటుంది. ఆంటే లోపలి వలయంలో కూర్చొని కొడుతూ, ఐదో దెబ్బ కొత్త 

వెలుపలి వలయానికి వచ్చి నిల్చుండే ఉండి అటు ఇటు జరుగుతూ లోవతి 

వలయంలో కూర్చొని ఉన్న లక్ష్మణులతో పుల్పలు గలుపుతూ ఐదో దెబ్బ కొడి 

ముకలా వలయం మారుతారు. లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికె 

మారేటప్పుడు 3 రె.శో రాముడు నాల్గో లక్ష్మ ణుసి వద్ద, మూడో రాముడు ఐదో లక్ష 

ణునివద్ద, నాల్లో రాముడు ఆరో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో లక్ష్మ ణుము 

వద్ద, ఆరో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో 
లక్ష్మ ణునివద్ద, ఎమిదో రాముడు పదోలక్ష్మణునివద్ద, తొమ్మి దోరాముడు ఒక తో 

5 అక్ష ణునివద్ద, సదో రాముడు రెండోలక్ష్మణుని వద్ద మారుతారు. అరి వెలుకు ము 

వలయం నుంచి మరలా లోవలి వలయానికి మూరెటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ల వ డ్రా 

మారుతారు, 

| అర్లు వెలుసలి వలయంలోని ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒక ఠఈరో 

రామునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ లోపలి వలయంలో 

అప్పటికి తనకు ఎమరుగా వచ్చికూర్చున్న పదోరామునితోకొ ఏ, మరలా కొంచె ౨ 
కుడీ పక్క_కుజరిగి మూడో దెబ్బ లోపలివలయంలో కూర్ ర్పొనివున్న తన ఉద్దీకాడై న 

ఒకటో రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ పదో 
రామునితోను, మికొంచెం ఎడమప క్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో ము 

గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి వసాడు. ఈ ఐదోదెబ్బ లోవతి 

వలయానికి వచ్చిన ఒకటో లక్ష్మణునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుందు _ 
తర్వాత కొంచెం ఎడమపక కుకు జరిగి రెండోదెబ్బ తనకు ఎదురుగా వచ్చిన పటో 
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రామునివద్ద కూర్చొని కొట్టి, కూర్చొని ఉండే కుడి పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ 
తొమ్మి దోరామునితోను, నాల్లోదెబ్బ పదోరామునితోను, ఎడమపక్క_కు జరిగి ఐదో 
దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటోరామునితోను కొట్టి, లేచి ఒకటోరాముని వద్ద లోపలి 

వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇర్లే లక్ష్మణులంతా వెలు 
పలి వలయంలో నిలబడి ఉండి, లోపలి వలయంలో కూర్చొని ఐదో దెబ్బ కొట్ట 

వంయం మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఆంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వల 

యానికి మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు పదో రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మ ణుడు 

ఒకటోరామునివద్ద, నాల్గోలక్షుణుడు రెండోరామునివద్ద, ఐదోలక్ష్మణుడు మూడో 
రామునివద్ద, ఆరోలక్ష్మ ణుడం నాల్గోరామునివద్ద, ఏడోలక్ష్మ ణుడు ఐదోరామునివద్ద 

ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఏడో రామునివద్ద, 
పదోలక్ష్మ ణుడు ఎనిమిదోరా ముని వద్ద మారుతారు. అక్ర లోపలి వలయం నుంచి 

- వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ డఉిద్దికాళ్ళవద్ద మారుతారు. ఇట్టు 

లక్ష్మణులు ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మొదట సవ్యమార్షంలోను, తర్వాత ఆప 

సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తారు. 

0 ఇట్లు రాముళ్లు, లక్ష్మణులు ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ వెలుపలి వ 

యంలో సవ్యమార్షంలోను, లోపలి వలయంలో అపసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ, 

వెలుపలి వలయంలో సిల్చుండి కుడి, ఎడమ పక్కలకు జరుగుతూ ఐదోదెబ్బకొట్టి 

వలయం మారుతూ లోపలి వలయంలో కూర్చొని ఉండే ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో 

ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే శ్రీకర కోపు అంటారు. 
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కోలాటంలో ఆట (ప్రధానమే అయినప్పటికి ఆటలోని అడుగుకు అనుసర ణ 

గాను, తాళాని కనుగుణంగాను లయబద్ధంగా పాటలు ఉంటాయి, ఈ పాటలు 

ఉంటేనే కోలాటానికి రాణింపు ఉంటుంది. పాటలు ఆటను ఒక (కమమైన పద్ద 

తిలో ఉంచుతాయి. ఈ పాటల్లో కూడా ఆట ఎత్తుగడలోనూ, ఆట మధ్యలోను, 
ఉ సెత్తులోను పాడే పాటల లయలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఆటఎత్తుగడలో పాటకు 

ముందు లయను సరిదిద్దే పదాలై న “కిటకిట, కిట్కా, చెల్, ఏహ్, బల్, గిట్ట 

య్యకు తద్ద్ధిమి మొదలయినవి ఈ కోలాటం పాటల్లో అచ్చటచ్చట కన్పిస్తాయి. 
న్న 

ఇవి పాటిల్లొ తాళాని కనుగుణంగా పాటల చరణాల్లొ సిండుదనాని + కల్గించే 
(ae) “ చుం 

పాటను ఆ కోపులోనే వాడాలంటే ఈ ఆట ఆపి మరలా మొద 

భారత కోలాటంలో ఒక కోపులో ఎన న్ననా పాటలు పాడవచ్చు. పాటకీ పాటకీ 

మధ్య అట ఉరవడి కొంచెం తగ్గిస్తూ ఉంటారు. కోపులో మొదట పాడేపాటకు, 

ఉ సెత్తులో పాడే పాటకు లయలోనే గాక, [పకరణంలో కూడా ఒకొక్క సారి 
లేడా ఉండవచ్చు. వాడినపాటకు, పాడబోయె పాటకు అనుసంధానంగా జ్ సెత్తులో 

పాటలుకొ న్ని ఉంటాయి. అంటే _పకరణో చితమైన అర్ధంఊండదు. డ్ర్ సెత్తులోపాటలు 
చ 

కొన్ని సంవాదరూపంలో ఉంటాయి. ఉదాహరకుణ- “ఏమనబోకురా సిన్ని కిష్టా ” 1 

“వానలు గురవగ-జానలు బండగ”2, ““ఎక్కాడిదానివే-సక్కానికోమరీ””8 మొద 

లయిన పాటలు ఇలాంటివే. సామానుంగా త్వరితంగా పలకడానికి పలయ్యే వొట్టి ల 

చరణాలు ఉంటాయి. జానపద గేయాల సేకరణకు పూనుకున్న ప్పుడు. ఎన్నో 
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జో జు తా క్ష వి న్స ప రకాల పాటలు లభిస్తాయి. అధించిన పొటలన్ని జానపదగాయ లక్షణాలు కల్లి 
i 

ఉంటాయనలేము. శాన పదగేయ లక్షణాలు కల్గిన పాటలే జానపదుల్లో (పచారంలో 

ఉంటాయనలేం. 

[పకృత పరిశోధన నిమిత్తం సేకరించిన కోలాటం పాటల్లో వస్తువు, 
ర్ం అలి 

నిర్మాణం మొదలయిన ఆంశాలనుబట్టి చాల రకాలు కన్పిస్తాయి. ఆర్ ,వి.యస్. 

సుందరంగా జానపద గేయాలను 'వర్గీకరిస్తూ కోలాటం పాటలను వేడు; పాటల 

. స న ఇలు wa? 

విభాగం కింద చేర్చారు. ఏ పాటలు ఏ విభాగంలో చేరినప్పటికి మరలా 

ఆ పాటలను వివిధ అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని సూత్మాతీసూక్ష్మంగా 
న్నీ 

లెగ్ య కు భాగాలు గా చేయవచ్చు. ఆయితే ఆ పున ర్వి భాగాల్లో ఒకరికి పది విభాగాలు 

చేయవీలయితే మరొకరికి అంతకంటే ఎక్కువ విభాగాలు చేయ వీలవుతుంది. 

ఆ పునర్వి? జన సేకరించిన గేయాల (పాతిపదిక మీద ఏర్పడుతుంది ॥ ఎక్కువ 

పాటలు సేకఠ సే ఆందులో వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన విషాలు అభిసాయి. 

. అపుడు పునర్విభాగాలు ఎక్కువగా చేయవచ్చు. ఒక్కోసారి పాటలు ఎక్కువ 
'సీకరంచగ? గినప్పవికి వా వాటిలో వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన విషయాలు తేక 

పోవచ్చు. అ అపుడు తక్కువ విభాగాలుగా చేయవలసివ స్తుంది. విభజన అనేది 

సేకరించిన పాటల్లో లభించే అంశాలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 

చూపవచ్చు. 

1, కన్నీటి పాటలు (కరుణరస ప్రధానాలు), 

వ్ర తాత్తిక గేయాలు. 
an జ్ . చెశళభ క్తి గేయాలు. | 

తీ, తెలుగు-కన్నడ జానపద గేయాలు, పు. 20. 
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8, వలపు పాటలు (శృంగార రస (పధానాలు), 

9. సానిక గాథలు. 
2) 

10. హాస్య (పధానాలు _-- ఆనేవిగా విభ భజించవచ్చు. ఈ విభాగాల్ని 

గూర్చి విడివిడిగా పరిశీలిద్దాం. 

1. కన్నీటి పొటలు (కరుణరన [పధానాలు) 

హఠాత్తుగా సంభవించే దుర్చటనిలు, హృదయ విదారక మైన సన్ని షం ఇస్రో 

కాక [ప్రముఖుల సహజ మరణాలు, సకాల మరణాలు కరుణ ) రసావిర్భా వానికి 

మూలాధారాలు, (పకృతి నె పరిత్యాలయిన వరదలు, తుఫానులు, అగ ప్రమా 

దాలు, పడవ పమాదాలు మొదలయినవీ; కలరా, మహాచి మొదబయిన ఆంటు 

వ్యాధులవల్ల అధికమైన మరణాలు, జాతియ నాయకుల ప హత్యలు, పాణ త్యాగాలు, 

ఇతర (పమాదాలవల్ల జరిగిన అకాల మరణాలు, సకాల మరణాలు, నహజ 

మరణాలు - మొదలయిన సంఘటనలు జరిగినప్పుడు జానపదులు కన్నులారా 

చూడడం గాని, లేదా చెవులారా ఏనడం గాని జరుగుతుంది. ఆ సంఘటల్ని 

వర్ణిస్తూ, (పజల హ దద వేదనను తెలిపే పాటలే కన్నీట పాటలు. “అస్తమించే 

గాంది దేముడు” అనే పాటలో గాందీ హత్య జరిగిన సందర్భంలో దేశం ఎట్టా 

వాపోయిందో వివరించబడింది. “గాంది దేముడు” అని వాడడంలో గాంధీపై 

ఉండే భక్తి తెలుస్తుంది. మన జాతిపితను దేముడనడంలో అతిశయో క్రి కన్పించదు. 

దేశం ఆంతా “దు త్తిరం: బు దుక్కతనము లావరించి'నవట. సర్దార్ వల్లభాయి 

పటేల్, జవహర్లాల్ నెనూ తర్ణడిర్లారట. యుగ పురుషుడయిన సుభాస్ 

చంద్రబోసు “సేతలుడిగినివట* గాంధీని కార్చి చంపడం ఆనే దుశ్చర్యను 
'భారతీయుల [పేమబ లము - మారిపోరొనూ బాపుకు అని వాపోయారు జాన 

పదులు. గాంధీని దేవుడని, గాడ్సేని హంతకుడని ముదవేశారు. గాంధీ మరణంతో 
> 

“ఈ లోకం మీద నాడి నేడు దాడి పోయెనోయి నేడూ అని విలపించారు. పె 

కల్పనలు వారి భావనలోని తీవతను తెలుపుతున్నాయి. గాంధీ హత్యకు సంబం 

5. అను, పా. 10. 

6. గాంధీ హత్య జరిగినప్పుడు సుభాస్ చందటొన్ లేడు. 

PK-16 . 



sf 
పలా టిసీమలో కోలాటం 

కంచినడ తందానా తందాన తందాన తందనానా? అనే పల్లవితో మరొక 

ఆంపల గుండెల్లో దాగి అడుగడుగునా ఆం[ధాభిమానాన్సి గుర్తుచేసే 
మహపాసయడు ఆమరజవి పొట్టి శ్రీరాములు. నాల్గుకోట్ట జనులకోసం తన ధాలు 

ఎ ఫ్ర త్యాగమూ రి ర్త్ిగా గొప్ప వ్యకి గామా; [తమ పే 

గండు విద్యుల్లోకం. కాని జానపదులకు ఆయన సా స్వామి. ఆంధ్రుల మ 
"ర డానికి ఆయన | పాణాలు కోల్పోయాడు. ఎవరూ చేయలేని త్యాగం చేశాడు 
ఎంపి ఆయనకు తమ హృదయాలలో ఇ్యగస్థానం ఇచ్చి “సామిరార పొట్టి 
“రామొ”. అని సందోఢించారు. అంతేకాదు, “పేమతోడ వందానములూ -- 
ఎందకోకసామి నేడు అని తమ వందనములు సామాన్యమైనవి కావనీ, [పేమతో 
చేశా వందనాలపీ హృదయాన్ని ౩ విప్పి చెప్పారు. భకి రభావాల్ని, (పేమాభిమానాల్ని 
ఎంత మధురంగా బెవుగలరో కుటలు, కుతం(తాల్ని అంత నిర్మోమాటంగా, గ. 

వయ థాంతులు కోకుండా చెప్పగలరు. అరవదొరలు నిన్నూ నేడు - అనగ 
సూరి స . శ = కాననారా. అని అరవవారు మోసం చేశారనే భావాన్ని వెలిబుచ్చుతారు. 

మం దు గన వ్ యీ ఏ వ శ్ర 
వామరార పొష్టోరామి అనే పాట అనుకర ణలోనే పోట్ట భూదేవయ్య ఆనే 

జం చో షె 4 ఖగ ఇ” గార బ3ైాబంద ఆంద రావయ్వ వొట్టి బూదయ్యా య ఆం|ధులాకు ఆమర జీవి” 10 
నట చ వాట మై. అం మరొక దాట ఉండి, ఈయన గురజాల తాలూకా, జూలకల్లు [గామ వాస్త 

oe ] 
ఖమ సం య. నళ 2 = 

స 
ఇయు ఎమ్మ కులానికి చందినవాడు,. ఆయన చా చావునుచూసి, ఆయనమీద గౌరవం 
కౌ, నానుభూతిని తెలుపుతూ వెలువడిందీపాట 

- 
an ళో 

భష అకామనవమికి భ్యదాచలం వెళ్ళిన అన్నా, వదినెలలో అన్నమా[తమే కన్యా ~ 
న Mr fn అ _ంగవదచ్చి వదె” రానందున చెల్లెలు కారణం అడుగుతుంది, 11 గోదావరినదిలో 

ఓ 

i * ఈ పాటలో జానపద లక్షణాలు కన్పించవు. ఆధునిక కవి ఎవరో రాసి 
"ట్లు కన్పిస్తుంది. 

౪. అను, పా. 121, 
10. అను, పా, 19, 

11. అను పా. 118 
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జరిగిన ఘోరమైన పడవ ప్రమాదంలో మరణించిందని అన్న తెలుపుతాడు. 

అపుడు 'మయిమగల శీరామనవమికి- మరన మేమి టన్నయా' అని దేవుని గుట్టును 

బయట పెడుతుంది. “మీ వదిన ఒక్క-తెగాదు సెల్లైలా - వందలే మరనించి'రని 
అన్న గారి సమాధానం. “ఆందరెట్టా మరనమందిరి-అసలు దెల్పారన్నయా అని 

I చెల్లెలి (పశ్నకు జవాబిస్తూ 'సీకు మా|తమేగాదు సెల్లెల - _పెజల 

దరకిప్పుడ; ఈ గోరమయినా ఉఅఒసయమూలు - సెపష్తుదమురా 'సెల్టైలా' 

అని చెలెలిని బజారుకు తీసుకుపోవడంతో పాట అయిపోతుంది. ఇందులో పునరా 

శతి కన్పించదు. పాట అర్థంతరంగా ముగిసిపోయింది. 

“ఏ మోన గురిసెనయ్యో - దేవుని మాయా”!? అనే మరొక పాట విధి 

చై పరీత త్యం కారణంగా జరిగిన సంఘటనను స్మరింపజే వే సెది, ముప్పారంవాళ్ళు, 

సోమారంవాళ్ళు, ఏనాటి ఎరుక లవాళ్ళు అంతా కలసి తొంబై గుడి సెలవాళ్ళు 

అర్ధర్మాఠి వచ్చిన వరదలో కొట్టుకుపోతారు. వరదలో కొట్టుకుపోతూ మృత్యు 

గహ్మరం నుంచి తప్పించుకోవాలని పట్టుదలతో ఓక బాలుడు ఇండ్లన్ని ముంచి 

నిడిదిగా పారుతున్న జల|పవాహంలో ఆచ్చటచ్చట చుక్కలను చూస్తూ నిటా 

రుగా ఉన్న తాటిచెట్టలో ఒకదాన్ని ఆసరాగా తీసుకున్నాడు. వరద పవాహం 

ఉధృతగ్థా యికి చేరుకొనే సమయంలో వచ్చిన ప్రవాహపు పొంగులకు చెట్టుమీద 

నుంచి కూడా కొట్టుకొనిపో తాడు. వరద దృ శం ఈ పాట చచివిన పాఠకునికి 

తన కళ్ళతో చూచినట్టుగా కన్పిస్తుంది. ఎంతో భావాన్ని పది పంక్తుల్లో ఇమి 
డ్చారు. భావం చెప్పడంలో పౌదుపే కొకుండా “నీళ్ళు సనిడవల బంతి - తాకు ము చుక్కల 

బంతి' మొదలయిన పదబంధాలవల్ల భాషలో కూడ పొదుపు కన్పిసుంది. 

కోలాటం పాటల్లోని కన్నీటి పాటల్లో కము" 

తీసుకున్న పాటలు కూడా లేకపోలేదు. ౫౨ 



EF 4 ఖీ 

rE 

జో 

అ డ్ లం అండా అత్వ యం గారు , బడ్డ రామదాసుగారు, పిడుప _రవారు, 
wear nw a య ఈ వాపీ లు . rate TN ఉల ఆల్ న! డ్ 

an అ ¥ a ద్ర 

జ్జ ( లాం మ్య ఆత యును వాది తతాంర కాకుండా బహ్మంగా “కాలజాన 
aime తోలి అం woe అఆ re లోటు పలుకులు. ఆల. అలల రోలర్ అవాలి ద జు 

3 crt జ త్ సస కి జో ఇ చం విళంలా నాయి, వవ! పచాద లిక ఆ తంంఠా మురొద బ్ ” 1. పాంచ | ల అటు మ! జీ లు * బం [అబి 66 లి దడ టి 

సం తనకీ అల అర ననా 
న్న ఇళ్ళు ఆ a ఖో ల జ ne ae moi నస శ్రి కుజాడద రహా ఉగ తతా ల్ని అనుసరిస్తూ తొ నపదులు 

pre ల అ pr 4 ae Pe | గ ఆలో న హు నుట 

| చ బుడే అల్లో / పాట్ 
ఖో శ am “ " హం క్ చూ చా మూ య మి మ్మ వి పూర్వ తాత్రికుల త త్రాగలంత జో అ వ క అతో అ ఖీ ఖు 

య. మో 

షి ప ః క కో ~ 
జో నం కామ ఈ గరాణరో కొలాటం లయకు అనుకూలమినవి కొలాట-ం పాట “mm క. Wa పా వ 

చలు, న 

నంచెవేవను పొందనంటడు,”£* “ఓం నమశ్శివాయో ఆరు సంవత్సర RT క ఫా 

కుండ కారంథడే ఉయ్యాలో, 15 “ఏ2 3దురునడ వే మనసా” 6, అన్నా ముందంతా కాక భమ 

మున లై కోదండ వీకతుమిర అన్నయ,” 17 ““వెంచలంబగు జగతితోపల 

రాం ఎ కపేదిరాం క ోవపివసివయని బుడియించే వారికి సి తము యిలపె | 

చది ద ని ణువమామ నందమామా సందమామారాజూ, 2 *“ీఎరకాలా 

వావంటో పెన్నా న =! “దెపదెగు నాగా-ఓ నాగన్నా దియ్యా సుందచెనాగా 222 

చుకివానావార్యుడా సండమామా రాజూ 23 మొదలయిన పాటల లన్నీ ప్రాచీన 

కారికులవే. జిని అనుకకించి కొన్ని పాటలు పుట్టక లేదు 
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౧] 

తాత్విక గేయానుకరణలో పుట్టిన వాటిలో “|పతివత' ఎప్పుడు పతి 

పాదంబులు పూజించినదే ఆడది”?* అనే పాట ఒకటి. ఇందులో వబోధం 

ఊంటుంది. దూషణ ఉంటురది. అత్ర మామలను ఆదరిస్తూ “పొత్తులో వున్నది 

ఆడద'ని, అబ్లాకాకుండా “యి త్రనమంతా సేతాబట్టి పెత్తనము జేసినది గాడిద'ని, 

బావమరదులను “అన్నతో బావము జూసుకున్న'ది ఆడదని, అట్టా కాకుండా 

కుచ్చిత గుణాలు గలిగి “తంతనము జెందినది గాడిద'ని, అక్షు బంధు వర్షాన్ని 

“సంరచ్చన జేసిందాడద'నీ, అట్టాగాక తిరస్కార భావంతో “కావర గుణములు 

మదిలో నుంచీ - పామరము జెందినది గాడిద ' ఆనీ శ్రీకి గృహిణిగా ఉండవలసిన 

ధర్మాలు చెప్పుతూ - అవన్నీ తిరస్కరించడం త్రీ లక్షణం కాదంటూ “గాడిద” 

అసి దూషించడం గూడా కన్పిస్తుంది. 

దేశభక్తిని తెలిపే పాటలు ముఖ్యంగా చెక్కభజన కోలాటాల్లో ఎక్కువగా 

కన్పిస్తాయి. జానపద గేయాల్లోని తక్కిన విభాగాలలో ఇవి అంతగా కన్పించవు. 

దేశభక్తిని పదర్శించే ఈ పాటల్లో దేశాన్ని గురించి, దాని గొప్పతనాన్ని గురించీ, 

దేళనాయకుల్ని గురించీ కన్పిస్తుంది. “భారత దేవిరో నిన్నూ ౨25 అనే పాటలో 

భారతదేశ గొప్పతనం వర్ణించబడింది. “నమో నమో [పియ. భార తమాతా”26 

ఆనే అనుకరణ గేయంలో భారతమాత చల్లని తల్చియనీ, గొప్ప గొప్ప మహాత్సు 

లయిన గౌతమ బుద్దుడు, గాంధీ మహాత్ముడు, రామకృష్ట పరమహంస, వివేకా 

నందుడు, దయానంద సరస్యతి, కందుకూరి వీరేశ లింగం మొదలైన వాదిని 

కనిపెంచిన తల్లియనీ, గంగ-యమున-కృష్ణ-గోదావరి-తుంగ భద9-_కా వేరి-- 
పినాకిని మొదలయిన నదుల్ని కన్న తల్లియనీ వివరించబడింది. కీ భారతాంబా 

వరము లిబ్బీ రచ్చింపావమ్మా”?” అనే పాట కూడ భారత దేశ (పళ స్తిని 
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అని అంటూ “లచ్చ గొడుగుల కింద. ర జిల్లు కుంటనే వత్తున్నాడని సెప్పేదాి 

అని విలపిసాడు. తర్వాత జాంబవంతుడు ముందుకువచ్చి హనుమంతుడు సంజీవని 

కోసం పెళాడని చెప్పడం, హనుమంతుడు సంజీవని పర్వతానికి వెళ్ళడం, 

సంజీవని కనుగొనలేక ఆ పర్వతాన్ని “బరికి సంకని పెట్టుకొని రావడం, 

సంజీ ౧0౬ వనితో లక్ష్మణునికి స్పృహ రావడం మొదలయిన విషయాలన్నీ ఇందులో 

ర్లితాలు. లక్ష్మణ మూర్భను గురించి రాముడు విలపించేదే “పాలా వరునాప 

సిలకా”89 అనే మరొక పాటలో వర్ణించబడింది. “ఆకాశనుండేటీ _ ఆ'యిం|దా 

జీత్తు సూర్యబానము నాటెనా, లేక శెందా బానము నాటెనా' అని విలపిస్తూ 

“యెడాలు యెడాలేగాని ఎదుటి కెన్నడురావు' అనీ “నీయంటి ' తమ్ముడూ - 
యిక నీతిమంతుడూ ఏ జల్మమున జూతురా' అని లక్ష్మణుని వినయ విధేయ 

తలను, నీతి నియమాలను యేకరువు పెడతాడు, ఇంకా “మనతం|డి దశరద 

మరియాద దప్పక అడిమి పాలుగ జేసెరా' అనీ, “పుట్టినపుడు కయిక కృతికా 
నిండొడ్డూబోసి కూర్చి సంపక పోయెరా' ఆని దశరథుని, కైకను దూషించడం 

రి 

కన్చిస్తుంది. ఇది జానపడులకు రామలక్ష్మణుల పె ఉండే భ కి, అభిమానాలను; జా శ 

రం ర] 

కైక, దళశరథుల్నపై ఉండే ద్వేష భావాన్ని తెలుపుతుంది. 

“యినవే వూర్మిల నా ముద్దు సెలైలా! అనే పాటలో ఊర్మిశతో 
సీతాదేవి లక్ష్మణుని గుణగుణాల్ని 'మంచి సవాస. గానుడమ్మ నా మరిదీ అనీ, 

“మంచీ రత్నం నా మరిది అనీ వివరిస్తుంది. 

భాగవత సంబంధాలు : 

భాగవత సంబంధి గేయాల్లో కృష్ణ చేష్టలకు సంబంధించినవి, కంసుని 

ఆగడాలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. “ఓరి కంసా యినరా మనమిని దారి 

గానవలెరా”శి? అనే పాటలో కంసుని ఒకవైపు “కుటిలాత్ముడవె కోపతావమున 
కొట్టజూసితివిరో' అంటూ, మరొకవైపు *నవర తనాలకు నవదాన్యాలకు నాన్నెము 

గాంచితివి' అని ఆతని గొప్పతనాన్ని [ప్రశంసించడం కన్పిస్తుంది. “గొల్లదారి 

కీ0. అను, పా. 75, 

తీ]. అను., పొ, 107. 

కి2. అను, పా. శీ2. 
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విఘ్వేశ్వరుని (పార్థించడం పరిపాటి. ఎక్కువ భజన సమాజాలు, కోలాటం 

జట్టులు విఘ్నేశ్వరునే స్తుతిస్తుంటారు. పల్నాటిలో “పరమపద గొ యింద 

మాదవి?” అనే ప్రార్థనపాట ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. ఈ పాటలో విఘ్నశ్వరుని 

స్తుతి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మధ్యలో అచ్చటచ్చట వెంటిశ్వరున పేరు విన్చి 

స్తుంది. ఇంకా వియ్నుశ్వరుని ఆకారం, అందచందాలు వర్ణితాలు. “పాయి పాయి. 

గనేశ బవుకర'*కి అనే మరొళపాట కూడా ([పార్థన గేయంగా కన్పిస్తుంది. ఈ 

పాబలో ఆటగాళ్లు “మే మాడెదము పాడెదము కోలన్న ఏసెదము బయబా త్తితో” 

ఆంటూ “మొక్కు. లొసగెడి వారి పనులను సక్కాబెట్టె దేవరా! మా బత్తిగని 

కాపాడరా' అని స్తుతిసారు. 

కొందరు అదె తాన్ని పబోధించే “రను సెరనూ వయికుంటా 

నాయికా? అనే పాటను కూడా పాడుతారు. ఇందులో వైష్ణవ మకపరంగా 

కన్పించే విష్ణువు, శైవ మతపరంగా కన్పించే శివుడు కన్పిస్తారు. వారిద్దరిని కలిపి 

నుతించే ఈ (పార్థన పాట అంత ఎక్కువగా కన్పించదు. 

నాటక సమాజాలవారు నాటకారంభంలో (పచురంగా పాడే పార్థన పాట 

“పారా |బెమ్మ పారామెళ "40 ఆనేది కూడా కోలాటంలో పోర్థన పాటగా కొన్ని 

చోట్ల చోటు చేసుకుంది. (ప్రస్తుతపు కోలాటం జట్టు నాయకులకి కొద్దిగనో, గొప్ప 

గనో నాటకాలతో సంబంధం ఉండడంవల్ల ఈ పాట కోలాటంలో చోటు చేసుకుని 

ఉంటుందని ఊహించవచ్చు. “శ్రీ యెంకటేశ్వరుని సిరిమల్లె తోటలో” ఆనే 

మరొక పాటనుకూడ. పార్గన పాటగా కొందరు పాడుతున్నారు. ఇందులో .వెంక 

'పేశ్వరుని స్తుతి ఊంటుంది. పరమాత్మునేలుకోవడం తప్ప ఇతర ఏ పని తగదని 

ఇందులో (పబోధం' కన్చిస్తుంది. 

క 
బు. 

ఓ. అను, పా. 72, 

శిర. అను, పా. 76. 

పలి. అను., పా. 109: 

40. ఆను, పొ, 74. 

41. అను, పా, 119. 



పల్నాటిసీమలో కోలాట 

గురు స్తుతిని తెల్చే “సీ గురు పదములు. మదిలో యెప్పుడు - సింతన 

"కన్న నరుడే మిన్నయని, ముఖ్యుడనీ 'యెగతి జూసిన యింతకు మిక్కిలి" 

టె గురుని జృివించమని ఇందులోని (పబొధం. గురుడే (బహ్మ, గురుడే 
ఒచదది కూడదు 

ఉరుడే శివుడు, గురుడే సత్యం, గురుడే తోడు. గురుడే నీడ, గురుడే 
విషువు, గురుడే కయ 

సరం - కాబటి గురుని పాదాలే మనస్సులో ఎప్పుడూ స్తుతించమని ఉద్చోధ. 

అమంద బోకుమీ, ఆశలు దీరవని', “ముందుగ గురుతెరగని పనులు: 

ఈ శరీరము శాశ్వతం కాదనీ 'నెత్తురు మాంసాల తి త్రేగాని పుత్తడి 

a వ జన్మ ఎత్తినందుకు గురు పాదాలు మన స్సులో ఎప్పుడూ 

కీ ర; పతిష్టలు సంపాదించడమే జన్మ సార్థకమౌతుందనీ, జీవిత పరమా 

వఢికి రుని సేవలు అవసరమని బోధించే దీపాట. 

శేకకంచిన కోలాటం పాటల్లోని [ప్రార్ధన పాటల్ల దావాపు అన్నీ కూడా 

కోలాటంలో చివర మంగళారతి పాడుతారు. ఆట అంతా విఘ్న ంలేకుండా 

సాగిన తర్వాత చివరలో మంగళ పదమైన పాటను పాడడం అనేది నాటకాల్లో 

శ్ర స్పిస్తుంది. జానపద గేయాల్లో మంగళారతులు [ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి. అమి. 

పెంద్ది సందర్భాల్లోను, వేడుక సమయాల్లోను పాడేవి. కాని కోలాటంలో పాట. 

పూర్తిగా ఆయిపోయిన తర్వాత ఆట ముగించే ముందు చివరి పాటగా పాడేది. 

మంగళారతి. ఈ పాటలో సామాన్యంగా దెవస్తుతి ఉంటుంది. “అంబ నీకు 
యిదిగొ మంగళం” అనే పాటను ఎక్కువగా పాడుతారు. ఇందులో అంబ 

గొప్పతనాని నాన్ని ఏ పొగడుతూ అన్ని వేళలా కాది రక్షించమని (పార్ధిస్తారు. “మంగళ 

మని పొడి రదర” ఆనే పాటను కూడా కొందరు పాడుతారు. ఇందులో రంకు 
నక్చెన ఈ మాయ [పపంచంలో శాంతిగా (బతకాల ఎంటే సంకటము లన్నీ బాపే, 

శ్రీ వెంకటరమణుని సేవించమనే (పటి దోధం క కన్పిస్తుంది. మరొక మంగళ గీతం 

శీవి అను, వా. 11. 

48. ఆను, పా, 6. 

44. అను పా. 56. 
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ట్ ల్ గ్ర “దేవ దేవ మంగళం""15్ అనే దానిలో వ 

స్తుంది. “సెలియా మంగాళా మనారీ, శ్రశెన న శేపని కుని సకియా మంగాళా మనారా” 9 

అనే మరొక మంగళగీతంలో చెన్న కేశవస్వామి స్తుతి కన్పిస్తుంది. నాటకాంతంలో 

పచురంగా పాడే “నీ నామా రూపములకు నిచ్చె జయా మంగళం”*” అనే పాట 
కూడా కొన్నిచోట్ల కన్పిస్తుంది. 

ముంత, శ్రీరామచందుల స్తు సుతి కన్ని 

7. లాలిపాటలు : 

పిల్లలకి సంబంధించిన జోల పాటలే లాలిపాటలు. లయకు (పాధాన్సం 

ఉంటుంది. “సంగీతానికి దగ్గరగా ఉంటాయి. తల్టులు పిల్లలకు లా లివాటలు వాడ 

టప్పుడు రాముడు, కృష్ణుడు, లవుడు, కుశుడు ఒకరేమిటి- వాదికి తోచిన ఏ 

దేవుణ్ణో, ఏ బాల ఏరుణ్ణో తమ బాలునికి ఆపాదించి పాడుతుంటారు. ఈ లాఐ 

పాటలు కోలాటం పాటల్లో చోటు చేసుకున్నాయి. వీజిలో “రామాలాలీ మెగా 

లాలీ”ఉ8 అనే పాట చాలా (పసిద్ది చెందింది. “లాలి రాలోయమ్మ ల గారి లాలి 

మాయమ్మా”*9 అనే మరొక పాటలో పీత, అంగదుడు, హనుమంతుడు, జాంబ 

వంతుడు మొదలయిన వాళ్ళు కన్పిసారు. “దో డై కాళ్ళందరు కొలన్న వయ్యా - 

నవ్వుతూ కిష్నమ్మ లాలనుచు పాడు అని క మణ్ జట్టు నాయకునిగాను, కోడె 

'కొళ్ళంతా కోలన్న వేసే జట్టుగాను చక కని ఉపమానాలతో పుట్టనది పా _ ఆముతే 

ఈ పాటలో కన్పించే ఇతర వ్యక్తుల గురించి ఏమీ తెలియదు. వారితో చదా.కు 

సంబంధం కూడా కన్పించదు. అయినప్ప టికి ఇట్లాంటి పాటలు (ప్రచారం కాందు 

తూనే ఉంటాయి. “అన్నా యేడవకూరా- -లవ్వన్నా యేదవకూరా”5్0 అస మరొక 

లాలిపాటలో సీత తన కష్టాలు కొడుకుతో ఏకరువు పెడుతుంది. *ఒంటొంటి 

బతుకాయె ననీ, “ఒక రా|తి వొక పగులూ- పొన్నమాను కింది అనీ, “నషం 

45. అను, పా. 69. 

46. అను., పా, 5. 

47. అను, పా, 70, 

48. అను., పా. 97. 

49. అను, వౌ. 101. 

50. అను,, వ 4 



పలా? టిసీమలో కోలాటం 
పది 

6 

౧౧ వండేదే కారడిమి' అనీ తన బాధల్ని వెళ్ళబుచ్చు కుంటూ, 
అన అ జురు ఎ నుపు పండెద కొండ న 

a Ie 
గ్ 

“పపం న్ ఐప్వునుడు వచ్చ చేడవకూరా' అనీ ఊరటపడుతుంది. అంతే 

| - అ ద 
యు a2 కా ఎ! é (=) 

కాకుండా చు తర రామయ్య యిల్లు యిరణ పెళ్లియాడె నని, నను మరిసి 

ఆషసు ్లన, మీ యవ్యలుకెసల్యా, సుమ్మితలు నీ మీద దయదప్పారనీ 

ప. > మమ స” గరు చేసు య అంటుంది. అంతేకాకుండా (| ఈ పాటలో మద ణిం 

| వ 3 
చ అలా ల 

క కలక పేరు సీత చేత పల్కించడం, (బతికి ఉన్న కైక పరు పల్కించక 

(| a ఇజ్ రి అల్లో 

శతం దోషంగా గమనించ తగ్గ విషయాలు, అంటే సీతకు కెక మిద కోపం 

అ నవలా కేతారాములి+ అడవికి పంపిన విషయం జానపదులు మాతం 

రలు. ోఆబాలాతిదీ కుళలవు లాటాలాడిరీ”గ్! అనేది మరొక లాలిపాట. 

We వాతం 
అస్ లు 3 క. 

కంచన లాలి పాటలో అనీ న్ని రామాయణ సంబంధి గేయాలే లభించాయి. 
we లో as) A 

(3 ఖు షు im) 

9 అద్య వెచులు : 

శానపమల. గేయాల్లో వలపు పాటలు అ్యగస్థానాన్నే ఉంటాయి. ఇవి జో 
గ 

న ంగార వత గధానాలు, ఇందులో అస భ్యంపాలు కూడా ఎకువ గాన ఉంటుంది, 
(nr | 

కొన్న కొన్ని చోగ్డ బూతుకనబడడం కద్దు. ఏటిలో న్రీలవరంగాను, పురుమ లపరం చా ణ్ జు మ! 
ఉం యు స 

| షె న తో శ్ న్ 

గాను ప్ర పుపమప సంవాద రూపంలోను ఉంటాయి. 'కలువరాయ వుదయ 

చెసె అ? ఆనే ఒక పాబలో ఒక కాంత విరహవేదన కన్పిస్తుంది. తన విటుడు 

కోలువరారోడు. ఆతని హుదయంనుంచి వెలువడే చల్లని వన్నెల హో పహోయికి కలిగిన 

దియా నావకు తాకతేవపోయింది. అంతేకాదు, అతడు ఆమె పాలిటి మాచర్ల చెన్న 

వకు. ఆకులుకులాడి “సందమామకంపె స సక్కని _సీన్నదాన్నిరా ఆని తన 

ఆందాచు. హెగడుకుంటుంది. ఆమె నీరుకావివస్త్రం కట్టి టెంది, (పియుఖ్ణి చూడాలని 

మనసుక వంద. ఆ తహతహతో నిలువలేకపోయింది. తాను అందగత్తె. ముసాబ 
ముండి. కాబటై తన రూప్పు తానే చూసుకోవాలి. అందుకని (పియుణ్ఞి “ఏడ జూడ 

నాకు గిలుః ద్ద్రమందరా' అని కోరింది. ఇం త విచ్చలవిడిగా తన మనస్సు విప్పి 

చంఎతున్నా తనకూ భయం ఊంది. “ఆ తమామ గల్బదాన్ని' అంతేకాదు, “కతి. 
అటే 

వ్ న ఆను,, పా. 15. 

ఫ్ అను, పా, వక్, 
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పదును యంటి మొగుని గల్పదాన్నిరా. అని తెలుపుతుంది. (పియుఖ్ఞి జూడకుండా 

నేమో ఒక నిముషమైనా & ఓర్చలేదు. కాబట్టి “మొగుడు వూరిలో లేకజూచి మాక్ 

లాడరాిఅని విటుని బాగోగులను ఆలోచించి జా జాగ త్త తగా రమ్మని హెచ్చరించింది. 

వస్తూ వస్తూ ఆకులొక గ్రాలు తెమ్మంది. ఈ పాటలో పాఠాంతరాలు కస్పినా యి. 

“నారదాది.... పద్మనాభ నిన్నుజూడ - మనసు గల్లెరా మోహని మొదలుగాగల 

నాల్గుపాదాలు అధిక చరణాలు. ఈ చరణాలు ఏపాటనుంచి ఎగిరివచ్చి ఇందులో 

దూకాయో తెలీదు. కాని పాట మధ్యకు చొచ్చుకుపోయాయి. ఈ పాఠాంతరాలు, 

అధిక చరణాలు అనేవి అధిక (పచారంవల్ల చేరుతాయి. జూానపదగేయ లక్షణాలు 

కాగా వంటబట్టిన పాట ఇది. 

“శ్రీకార పలనాటి సీమలో నెలకొన్న "5 అన మరొక పాటలో పలనాచి, 

సీమలోని జాణల సరసాలను తల్చె కథనాలు కన్పినాయి, ఒక పడతి తన 

విటుడికి కబురంపుతూ 'కొలపట్టి సూసికే గొ తమందున నాకు కులము లేదని 

ల ఒల్లో ఆటైనా వ చెప్పమన్నది. తన విటుడికి ఎవరన్నా “జాబు రా సెదమన్న సరములు' నేనిహై 

నంటుంది. మజిలీ రేపే కాబట్టి “తూరుగోటికిర మ్ము” అని సంకేత స్థలాన్ని న 

"మాట తప్పక రమ్మ'ని మరిమరీ గుర్తుచేస్తూ కబురంపుతుంది. ఆంతే కాదట, 

తానొక్క_లే వస్తుంది. తనతో తర్కానికి దిగిన వాళ్ళకు ఆధారం తానే చూపురా 

నంటుంది. శ్రీ గిరిపాటి చిన్నదేమో తన విటుడు ముత్తయ్యను గుండ్డపాదికి కెరమ 

కబురంపుతుంది. శ్రీగిరిపాటికి గుండ్లపాడు తూర్పు నిలో 5 కి.మి, దూరంలో 

ఉంటుంది. కటియారం, రైలు వడ్డాణం, రాతెండి కడియాలు, జలతారు శీర్, 

దానికితగ్గ రైక గనుక తెస్తే శ్రీగిరిపాటికి తూర్పుదిశన 50 కి.మీ. దూరంలో 
ఉన్న కోటప్పకొండకు కూడా వసానంటుంది. అంటే అవన్నీ ధరించి ముసైఎమి 

కోటప్ప కొండలో మహాశివర్యాతికి జరిగే తిరుణాలకు వస్తుంది. ఇవన్ని దిని 
తత్తరపడి అసలు రాకుండా పోతాడేమోనని ఊరకే అన్నాను, కాబట్టి “త గోర 

పడబోకు వుతాదే నువుయాని - సితాము దయ వుంచ మంటుంది. వటన్ని ఓరి 

చాటున "నా మొగుడు బొయ్యాడు - అడిమిలో వునా న్నాడు నాకేమి భయం లేకు 
రమ్మంటుంది. అంతేకాకుండా 'కడగొట్టు నా మరిది గట్టి సాదన కాడు 5నివె.] 

తిరిగి రమ్మని” హెచ్చరిక కూడా చేస్తుంది. (పియుడి కబురు ఎట్లాగు తెలయము. 

Fan 

చీలి. అను, పా, 114. 



పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

ఎ చె ప డి 
డాకపాటున అత్తమామలకు. లెలి్తు ఇబ్బంది, కొబక్టీ ఎవరికీ తెలియకుండా 

Ta . 

ఊర్షళం రాయమని తన జ్యాగత్త రాను పడింది. ముదిరిన రంకుతనమైనా 
జో 

నంరాపందా. చూసుకొంటున), జాణతనం, ఈ పాటలో కూడా అధిక 

ఏ = 
కోణాలు, హాకాంతరాలు కోకొల్లలు. ఈ పాట పచారానికేమీ తక్కు-వలదు. 

రశ ఇబ్బందులకు గురికాకుండా (పియుజ్జి ల సం ఈ | న అల 
న్! lal జట నకుల ఖా చూసుకుంటు శ వలలను. భావం 

మడించసడుై తన వని తాను చేసుకుంటున్న ఒక వగళలాడిని |పీయుడుబేేే గం 

సెగలు “వసుపూ గొఫ్టే సిన్నాపడతీ-సలకారించావే”ర* అనే మరొక పాటలో 
వన్చెన్తైమి ఆతన్ని పలకరించాలి. ఆతని పె గంధం, కస్తూరి చిలకరించాలి. 

అవని సరసం కాగానే ఆసలు సంజ్ఞ, పాలకోనమనే నెపంతో పనసపాటికి 

రమ్య 2:ాడు తానై ర నేత్రి కోనమనే నెపంతో నెలతపాటికి వసానంటాడు- 

ఎల్లుంని గనుక | ప్రియురాలు రాకపోతే తనవల్ల ఏదో నేరం జరిగిందని భావిసానని 

మన మవ ఒట్టు పెట్టుకుంటాడు. “ఎల్లాటూరికి జొల్దాపల్లి ఎంతో దూరామూ అని 

సంకేత సం దూరాన్ని గూర్చి అడుగుతాడు. ఇంతెందుకు, తాను రావడానికి 

పదశటిలు వంత దూరం ఉందో తెలీదంటాడు. చాటు సరసాలేగాని, బజారు 

చై వగలాడి వడరటింటికి సందు మా[తమే అడ్డం ఉంది, ప్రియురాలు 

ల మ ఆ | తో ధా ల 2 వసానంటే |పియుడికి అది కూడా ఒక దూరమా ? అని దూరం ఉందని 

రాకుండా హోతాడేహానన్న అనుమానంతో అసలు గుట్టును, ఆకాంక్షను. 

(ప్రియురాల జాడను [పియుడికి తెలియజేసిన దూతిక సంచేశం 
CT అజ న్ అా నస కాలా మజ! 

ని కే యున్నా దక్ అనే ఒక పాటలతో తెలుసుంది. ఆతడు ఆమె 
 అవాాాశ్తేలీ 

యాల స టై న ఆన జ a va వ పాలిఎకి పన్నరాయడు. దూత అతనిత్ (పియురాలిని గొప్ప చెసి కెబుతుంది 

ముఖమంతా మొనమలతొ, హంసమొగల రవిక దొడిగ మదనశాస్తాంన్ని మదించి ౧ 
ల ద్షాశిష లా నళ + చె వాల్లే వ మ, నస కొద్రె యున్నాద, పక రమ్మన్నది అని సందేశం. ఆసభ్యతనే అతున న్నత 
యాం చో అం నిం వందు చ న అధి సాయిల్ కూర్ ఎ్రజిడుత నార నకుండా సభ్యత కలో కూడ అగ్రస్థానాన్ని ఇలిపీ 

కః. అను, హా. 7కి, 
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రచనలు ఉంటాయనడానికి ఇచటి “సేవి అనే పద [పయోగం ఉదాహరణగా 

(గహించవచ్చు. 

“ఓలలాడిరి సకులు”6 అనే మరొకపాటలో హైదాబాదు. సికిరదాబాదుల 

వరకు కోటయ్య పంతులే మెటియని ఒక. జట్టు నాయకుని పొగడ్త కన్పిస్తుంది. 

ఈయన పిల్లుట్ట శివారులోని రుక్కిణీపురం నివాసి అయిన ముడిమాల కోటయ్య అని 
కొందరి ఊహ.” “కోలూ కోలే కోలన్నా కోల్ర58 అనే మరొక పాటలో వస్తూ 

వస్తూ కారణం లేకుండానే తన కడకు రాకుండా పోయిన |పియుణ్ణి పియురాలు 

(బతిమాలడం కన్పిస్తుంది. తన కడకు రాకుండా పోవడానికి కారణం తెలీదు. 

తాను ఏ నేరమూ చేయలేదు. అందుకే 'నిన్నాన్నేడు నాతొ పొందూగూడి- నా 

నేరాములూ ఎంచ నీకు రీతి గాదయ్యా' అని నీతులు తెలుపుతుంది. పాపం, అతడు 

కూడా మోజున్న వాడే, కొసి ఏంచేసాడు?. ఆతని సోదరుడు “వామామంచిదీ బంగారూ 

గుళ్ళాదీ- నేనేమి జేతుర తమ్మూడా అది కానీ కులమూదీి అని తన అభ్యంత రాన్ని 

తెలుపుతాడు. ఎంత చాటు సరసం అయినా ఎక్కువ కులంవాళ్ళకు తక్కువ కులం 

వాళ్ళతో సంబంధం సభ్యత కాదని అన్న గారి ఉద్బోధ. చేసేది తప్పెనా కొంత 

సభ్యత ఆవసరమని సోదరునికి ఉవాచ. ప్రియుడి ఇబ్బందులు తనకు తెలియవు. 

తనవల్ల నేరంలేదు. ఇప్పుడు కానికులమనో మరొకటనో నేరాలు మోపడం రీతి 
గాదు. ఆందుకామె ఏ బాధ్యతా వహించదు. తనకు కావలసింది తన విటుడి 

సరసం. ఆయినా తన ఇష్టప్రకారం ఏదీ జరిగేటట్టలేదు. అందుకే చివరకు “సీ 
అడుగులాకూ మొక్కే_దానూ ఆళదీర్చరా' ఆని తన చివరిమాటకూడా చెప్పిందీ 
ఆజా 7 
యౌూడురి తె, 

అలాట్ 

శ్శి 

“కోలు కోలన్న కోలు కోలో నా సామి. కొమ్మ లిద్దరు మంచి జోడో”59 
ఆనే పల్లవితో మరొక పాటుంది. ఈ పాటలోని చరణాల్ని ఫోలిన చరణాలు 

56. 'అను., పా. 21. 

ల్7. కొండం వెంకట నర్సయ్య, అనే జట్టు నాయకుని నుంచి ఈ విషయం: 

సేకరించబడింది. 

కర. అను., పా. 42. 
59. అను., పా, శిరి. 

సై 



పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

ఏలో కలిశాయి. మరికొన్ని చరణాలు వేరు వేరు - పాటలుగా pd 

పక తల మరియు వలపుకాళ్ళ రకరకాల రంకులు, 
చై ౩బ్రలో వలపు 

వడహాటు, తదితర విషయాలు బయట పడతాయి. వింతలు వింతలుగా ఉన్న 

ర పేళు రవికతో ముస్తాబైన ఒక వగలాడి 'సోజ్జెమైనా జొన్న చేలో 
మోసపోతి* నంటుంది. మరోవనిత కడవతో బావికి నీళ్ళకు 

బోయి కడవను ముంచుకుంటూ జోడు జేతులు కడవమీద” పెట్టి, “వాలుగన్నులు” 

పక్కనే ఉన్న ఒక వాగాయమీద విసరింది. ఆతడు తక్కువ తిన్నాడా! “వార 

నాసామి - వోలలాడీ పోవె బాలా” అని సరసానికి దిగుతాడు. 

లాడి చేటలో చేరెడు వడ్డుబోను కుని చేమకూర కొనడానికి వెళ్ళింది. 

ఈవిడ చేమకూరకే వెళిందో, మరెందు కెళ్ళిందో తెలియదుగాని “మేమ కూరా 

సెదులు బపే నాసామి-వాడిమీడా |బైమలు దప్పే' అని గొణుక్కుంటూ తిరిగి 

౨ 

చౌ 
డు 

వచ్చిండి, ఆ సోగ్గాడు మచే కులుకులాడితో కులుకుతున్నా డో లేక చెప్పిన మాట 

తపా డోగాని ఈమె కింత కోపం వచింది. వేట నేం న మరొక చిన చి పాఠు 9) ఎ 3 Tw 3 లు లి బీ న్న పుట్ట 

* 

మీని పిటను కొట్ట చేయింది. కానక కాలెక్క_డ పె ట్టిందో? లేలు వద్దంది. తేలు: 

గుడితే | గామాల్డో సామాన్యంగా మంతం బెడుతుంటారు. ఈ చిన్న దానికి ఏ 
మంతం బెట్టనా మల్లెపూల పాన్సువేస్తానని అభయమిస్తుంది. తోటకు: 

పోయిన మరొక గడుసు పిల్ల తనను వెంబడించిన ప్రేయడితో కొయ్యకూర 

మ్మాతమే కోళాను. ఇంకా చెంచలికూర కొయ్యాలని [బతిమాలుతుంది. చివరి 
కాతడి ఇబ్బంది భరించలేక 'వాసిగల్దా మొగ వాడా గాగామ-వచ్చి ఓక రోజుండ 

రాదా' అని తనకు ఇంటివద్ద ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవనే “గుట్టు” ను తెలుపుతుంది, 

కిన సరసుడు త న (పియురాలితో తన కోర్కె_లన్నీ చెబుతాడు. బలుసుకూర , 

నెల్లికూర, చింతచిగురు మొదలయినవన్నీ వండిపెడితే తన వలపు తీరుతుందం 
టాడు. ఒక మూజుక త్తి బెమ్మలున్న రవికను ఎలుక కొరికింది. ఆ రవిక మీద 
ఆమకు మాజు ఎక్కువ. చినిగి పోయిందయినా జాలబి నోసుకుని దాన్నే తొడగాలని 
ఉబలాటం, ఆందుకే “జాలబోసే జంగముంచే నాసామి_ -జాముకొక్కాా పానుపే 

ఆని తెలుపుతుంది. ఓ డి పొలానికి చురు కోతగోయ డానికి చక్కగా. ముస్తా 
కూలికి బోయిన ఒక కులుకులాడి 'కోనలమ్మా చీరగట్టి నాసామి - కూలి కోతకు 
నేనుబోతే!: కూలి మీనా దుమ్ముబాడే నాసామి-రెడ్డి మీనా మరులు బుకే' అని కూలి 
సంగతి మరచిపోయి కులుకుల్లో బడింది. ఒక మరదలు పిల్ల మామ కొడుకుతో 



కోలాటం పాటల వర్గికర ణం య అనువర్షనం లద? 

'మాయదారీ బండమీనా నాసామి.. మందునూరె మామ కొడుకా మదు బేలా 

మాకు అలా నాసామి-మదిలో ఉంటే సాలు పోరా ఆని తన కేమి ఎత్తు పెట్ట 

నవసరం లేకుండానే మనస్సులో గుర్తుంచుకుంటే చాల౩టుంది. మరొక మోటు 

విటుడితో సరసానికి దిగిన షోకులాడి “కాలె కాలె బండమీనా నాసామి - 1 ఫ్ 
ర్ 

{fi aa 

ముండ కెడుకు, కందిరీగ వంటి నడుమూ నాసొమి అ సంచిపోయే డే 

యెమి సేతూ అని వాపోతుంది. 

కొండమీద ఇల్లు గట్టుకున్న మరొక ఆందగ త్రై అందానికి మురిసిపోయిన 

ఒక మోజుకొడు ఉంటే చిన్న దాని కోసమే ఉండాలనీ, ఆమెకోనం జన్మంతా ఖైదు 

చేయడానికైనా సిద్ధమననీ అంటాడు. ఇదే చరణానికి మరొక చరణం రూపాంత 

రంగా కన్పిస్తుంది, కట్ట చవరలో ఉన్న ఇంటి చిన్నది చాలా ఆందగ త్తెనీ, ఆమె 

ఎరబుగ్గల మీద మోజు కొద్దీ ఆ ఇంటికి వెళ్ళితే ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష వేశారనీ 
క 

ఒక మోజుకొడు వాపోతాడు. చేవలుపసే ఒక వయ్యారి ఎండిపోయిన చెరువు 
ట 

లీ 

నిండగానే చేపలకు వెళ్ళి త ఆ 

న పాత మోజు తీర్చుకున్నా నంటుంది., 

ా ఈ పాటలో చాలరకొల మన సత్యాలు తెలుస్తాయి. జారలక్షణాలు 
శూల టే 

మితిమీంన. మోతామలోను, శాంగారం విచ్చలవిడిగాను కన్పిస్తుంది, అదిక 
సం 

చరణాలు, పాతఠాంతరాలు కోకొల్లలు. ఇదే పోలికతో చాలా పాటలు ఇతర (పదే 

ఏ వాట చూసినా పియుడికోసం వపయలు ఒలక బొయ్యడమో, లేక 

(_పియుజ్జి వర్ణ్షించుకోవడమో, లిక (ప్రియుడు పీయురాలిని వర్తించుకో వడమో 

కన్పిస్తుంది. " “కూసోని సెరిగే సేడె కురులే శె "60 అనే పాటలో పియురాలు పని 

౮ సె చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తాను గమనించిన వంపుసొంపుల్ని చెప్పుకొని మురుస్తున్నా డొః 

సరసుడు. 

60. అను; పా. 87. 

PK-17 
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ఎమ సిలకలార = గౌర మేటిగ్గనులార - సందమామ  వంట్రి 

మిరంగ - సందుగాదు యేమి జేత్తుర”ీ! ఆనే పల్లవితో దాస్నెరా ! నా దామర 

న పాట ఉంది. ఇది విసృత (పచారం పొందిన పాట. ఈ లో న 
ఇటీ 

న చాలి ళు అం 

మరం (వఖ్బాతక్రు 
మలల 

హైటకే హా సామిరంగి అనే దానికి బదులుగా 'రంగయ్యబావి అనే పదంతో 

ఇదే పల్లవితో పాళాంతరం కన్పిస్తుంది. ఈ పాటలోని వగలాడి “రంగయ్య 

జావిను ఆకర్షించడానికి లేనిపోని మాటలన్నీ చెబుతుంది. వేసవిలో పచ్చిక 

లభించని ! గామాల్లో దగ్గరగా ఉండే అడవుల నుంచి పనువుల మేతగా ఏపె ఆకు 

కోసుకొనివవ వాడుతారు. ఈ పాటలోని చిన్నది “ఎక్కులీని యేపె లెక్కి 
సిలకవోర సిక్సినా' నంటుంది. ' కాబట్టి చెట్టునుంచి దించమని కోర్కె. 

మాములుగా దెంచడంకాదు. కలివెపూల దట్టిగర్ధ్. దించాలి, రలిఎపూలు చేప 

పూపు ఆకారంలో చిన్నవిగాను, తెల్లగాను ఉంటాయి. ఎందరో కవులు ఎన్నో 

కావ్యాల్లో పలు రకాల పూలను శ్రంగార ఉద్దీపన వస్తువులుగా వాడారు. కాని 

కల్రివపూలు ఏ కవి వాడినట్లు కనపడదు. మరి దాని మాధుర్యాన్ని రసికా[గణులే 

మకౌక చిన్నదాని మగడేమో ఇంటి మీద ఉల్లిపొట్టు గప్పి, మల్రెమొగ్గ 

నిమి తం వెళ్ళాడు, ఈ వన్నె లాడిదేమో బాల! పాయం. 

“సిలవలునః గూదిలోన వజరాల వాన గురిసె = సిలక పలుకు లొలుకు పస్రైరా 

నా నామిరంగ = పొగడ సెక్కు నెగిడి పంపరా' ఆని తన సరసతను తెలిపింది. 

బొగడ చెక్క నెగడితో ఆగలేదామె కోర్కె. “ఒక్క ర్మాతి నిదసెయరా” అనేది 
అంతేగాదు, తాను ఆందెగ తైననీ, వయసులో ఉన్న దాన్ననీ, 

అంతకుముందు నుంచి ఉన్న పరువం, అందం తగ్గిన (పియురాలిని వదలి 

రమ్మని 'సిగురురెగి మానుబాయరా” అనే గూఢార్థ (పబొధం. ఎప్పుడో ఒక్క 

క తెచ్చి మళ్ళ ముఖం చూడలేదని తిరిగి తన వళంచేసుకోవడం కోసం “కొత్తది 
స. న నీ | లంగ ~~ ముచ్చాఐ.. "ట్టు కొను కుంట, సె 

| ల 
ట్ర రవిక = అహుజేసి యెల తెతివి _ అని 
ap) య — 0 

ఇ నార్ అ ల ల 3 pen] చ్చి ఆపా:యత, సానుభూతులను తెలుపుతూ 'అవటి మాట లేల బోయరా' 
య ఇ గ నొ ట్య ఎ 2 శ సుర్తుచెస్తుంది.  ఆంలెకాదు, మిద్దెమెద చికు; ్రాడుతీగ అల్లుకొని పెద్దదయి 

సు కువ వచ్చిందని తనకు ఊ సమానంగా చెప్పుతూ 
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“(పాయమెవరి పాలు జేత్తురా' అని వాపోయింది, అంతేగాదు, 'ఓడమీది వయిలు 

కాడు - యీలలేసి పిలవసాగె - ఓడ బేరమాడమానెరా' అని రెచ్చగొడుతుంది, 

ఇట్టా తన గతాన్ని మర్చిపోలేక | పియుజ్జి మళ్ళి తనవాణ్ణి చేసుకొవాలని ఎన్నో 

పన్నా గాలు పన్నుతుంది, ఇచ్చటి ముదిరిన కర్కా; ముచ్చగొలిపే సరసం గమ 

నించదగ్గది. 

“అమ్మా నేను సిన్నదాన్ని - అల్లుడొ స్తే తోలపోకు”92 అనే మరొక 

పాటలో కన్పించే వయసు చిన్నదైన ఒక వన్నెలాడి “తమలపాకు నడుము" 

ఉందనీ, కురులు కంచి మేకలపాలతో పెంచినవనీ, తాను తిరగని భూమిలేదని 

చెప్తుంది. ఈ పాటలో శృంగారం శృతిమించి పచ్చిగా బజారెక్కింది. మోట తోల, 

బౌయిన ఒక ఏతరి మోటబావిలో పడింది. ఆతడు పనిచాలించి యాతకువోయాడు. 

ఏతరి భార్య మిండల మరిగిందట. 

సారంగ ధరుడిమీది మోజుకొద్ది పినతల్లి చిత్రాంగి వలపు పొటలకెక్కింది. 
“సామిరార సారంగదారా”68 అనే ఈ పాటలో పెపాటలకు తీసిపోని వర్ణన 

కన్పిస్తుంది. వంచన చేయవలదని సారంగధరుణ్ణి | పాధియపడుతుంది. తానువట్టు 

కున్న సారంగ ధరుని “పంచవన్నెల పావుర మిత్తు'నని ఆశ పెడుతుంది. ‘కామకేళి 

గూడి నా మది (పేమదీర్చి పోరసామి అని సిగువిడిచి చెప్పింది. సారంగధరుని 
చూచింది మొదలు చిితాంగికి న్మిదలదు. మనస్సుకు (పళాంతతలెదు. “పేమతోటి 

వందనములు ఆందుకొమ్మ న్న పినత ల్రిత* సారంగధరుడిచేత సీతులుచెప్పించడం. 

రన్చిస్తుందపాటలో. “పిన్నతల్లివి కావలెనమ్మా' అని చితాంగి స్థానాన్ని తన వావి 

వరుసల్ని గుర్తుచెస్తాడు. ఆమెకు అతనియుడ మాతృ పేమ ఉండాలికాని విరహం 
కాదని గుర్తుచేస్తూ మదనుణ్ణి ఆధీనంలో ఉంచుకొని “తాడువాయి - తాలిలోని ఆని 

(బతిమాలుతూ పావురాన్ని ఇచ్చి త్వరగా పంపమని వేడుకుంటాడు. మరొక అయ 

పద్ధతిలో నడచిన నాల్లు చరణాల్లో సారంగ ధరుడు చక్కనివాడనీ, పినత ల్రిచేత 

మూటలాడలిక చావుకు తలవొగ్గాడని వివరించబడింది. ఈ పాటలోని కల్పనా చతు 

మెచ్చదగింది. జానపదుల చేతిలోవడ్డ ఏ విషయమైనా చేవదేల వలసిందే. ఇచ్చే 

కూ 

62. అను., పారి. 

6కి. అఆను., పా, 129, 
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వా చొచ్దులు దొడిగింది'' రికీ “ఇంటి యన నక చేమం ంచిసెటూ”కి5, 

రు 

ని కోమలీ ర, “ఏమిరా కిట్నా నేనూ వొంటరిగా ఉండా '“ఎక్కాడిదాని క్కా 
జ u ళల 

లేమ, ఏవ్లూరె జామా యేమె నీపేరూ "68, మనోహరా విందురారా”” 6%, “నా 

చ 
46 

మాట ఇనవమ్మ కోయిల” 79, ““రావేరావే నల్లతుమ్మిద '',“రండీరండోయో'' 7, 
“క్ల నీకు ఎవరేశారే రాశి, ? కసి పోమ్మానే 'సోమ్మానే' 74 , “బంతిపూలా వో సిన్న 

దానా'్, “మందయ్యానో వో మందయ్యానా గ, “మెళ్ళో ముచ్చాలపేరు 
ముద్దుగుమ్మా ",* “రారా ముద్దులగుమ్మా "78 మొదంయిన వాటలన్ని శ్రంగార 

వానన ఎదజప్ల విరజాజు లే. ఆయితే వలపు పాటల్లో ఆఅ అతతోకూడిన శృంగార or] 

వర్ణనలు ఎక్కు వగానే ఉన్నాయి 

సూలంగా న్లానిక వ్యక్తులకు సంబంధించిన చర్మెతను మ్మాతమె ఈ 
షె పాటలు తెలుపుతున్నయి. “_గ్గి కాపూరస్తుడు”” అనే పాటవల్ణ మాచ 3a 
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శ్ర చెన్న కేశవ స్వామికి సంబంధించిన వస్తువాహనాలు, ఆ స్వామి కళ్యాణ 

మహోత్సవానికి సంబంధించిన తిరుణాల్లో జరిగే వివిధ. విశేషాలు వెల్లడవు 

తున్నాయి, ఈ పాటలో కన్పించే 'లచ్చిమిదెవి మిద్దె అనేది ఇప్పటికీ వాడుకలో 

ఉంది. లక్ష్మీదేవి అనే దేవనర్తకి, మాచర్లలోని చెన్న కేశ వాలయానికి ఆగ్నేయ 

దశలో పెద్ద బజారులో స్వామి వారికి మండపం కట్టంచిందని [పతీతి. అది 

ఇప్పుడు “లక్ష్మీదేమి మిద్దె అనబడుతుంది. కాని స్వామి వారి కళ్యాణరి 

(పస్తుతం దేవాలయ మండపంలోనే జరుగుతుంది. 

పల్నాటిలోని పజల్లో కొందరి మెడలోనో మొలలోనో కన్పించె హను 
మంతుని బిళ్ళ ఒక విశేషం. ఆందులో వెలసిన శ్రీగిరిపాటి హనుమంతుడు 

పల్నాటిలో' చాలామందికి ఇష్ట దైవం. మాచర్హ్లకు దక్షిణ దిశలో 15 కిలో 

మీటర్ల దూరంలో శ్రీ గిరిపాడు ఉంది. ఇచ్చటి హనుమంతుడు భక్తులకు కొంగు 
బంగార మసీ, కోరిన కోర్కెలు తీరుస్తా డనీ (పతీతి, పదకిీ అలు తిరుగుతూ 

ఉపవాసాలు ఉంటూ మొక్కుబడులు చెల్లించుకుంటారు... పిల్లలు లేనివారు 

ఎక్కువగా దర్శిస్తారు. లేకలేక పుట్టిన పిల్లలకు ఎక్కువగా హనుమంతుని పేర్లు 
పెడతారు. హనుమంతుని వర్ణించే “శీగిరి పాట్రిలోన" రిం అనే ఈ పాట కూడా 

కోలాటం పాటల్లో కన్పిస్తుంది. | 

కృష్ణా నదిపె నందికొండ వద్ద కట్టిన ఆనకట్ట జగ (త్పసిద్ధమైంది. దీని 

మీది పాట చాలా (పసిద్ధి చెందించి. నందికొండ వద్ద ఆనకట్ట కట్టిన తర్వాత 

నందికొండ పెరు “నాగార్జునసాగర్ అని మార్చబడింది. “నందికొండా వచ్చెను 
రోర న్నా”కి! అనే ఈ పాట “ఏరువాకా సాగెనురోరన్నా ” అనే పాటకు అనుకరణ. 

ఇది ఆధునిక మైనదే. ఈ పాటలో కృష్ణానది కాలువ ఆని ఎచ్చటా కన్పించదు. 
ఈ పాటలో. 

నాగార్జునుడికి నమస్కరించి 

మాళెర్ణయో శెన్నుని దలిసి 

80. అను, పా. 116. 

81, అను, పా. 65, 
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కారంపుడి అంకమ్మను క్షొలిసి 

గుత్తికొండ బెలసానంలోను 

మత్తునిద [బెమ్మయ్యను లేపి 

మొదలయిన చరణాల్లో కన్చించేవన్నీ పల్నాటిలోని విశేషాలే. ఈ ఆనకట్టకు 
అల్లో టో / 

ఆనుకూలంగా విద్యుత్తు, తంతి, దవాణా సౌకర్యాలు ఏర్పడ్డాయి. పండే రుంటలు 

ంంరౌాదయిం Et 

గుండ్లకమ్మ నదిని గూర్చిన ఒక పాట కోలాటం పాటల్లో చోటుచేసుకుంది, 
ఈ గుండ్లమ్మ నది (ప్రసిద్ధి చెందింది. “ఆహా నిండీ పారీతీవి నురుగులు 
గమ్ముసూ ”82 అవే ఈ పాటలో నల్లమల, కంభం చెరువు, ఆయినవోలు, 

వినుకొండ, అద్దంకి డివిజను మొదలనవాటి [పసి కనిస్తుంది, 

స్ధల [పళ స్తెని తెలిపే పాట ఒకటి టంగుటూరు మీద ఉంది. టంగుటూరు 

పల్నాటి సీమలోనిది కాదు. జానపదగేయాలు (పచారం పొందే లక్షణం గలవి 

కాబటై ఒక పొంతం పాట మరొక |పాంత౭లో కన్చించవచ్చు. ఆ కోవలోనిదే 

అయిన “బరిరే టంగుటూరు బలిరే టంగుటూరు" అనే పల్లవితో ఉన్న ఈ 

పాపల టంగుటూరుల్ ని విశేషాలు వెల్చిడవుతాయి. na బలమైన ర తులు 

బలో కన్పించే విశేషాలు “రేనాటి బూమిన నమిలి సిన్నపరె్డ - కొడుకు 
పరెడ్డి _ గోపాల కిష్నమ్మ గోవులే కాయంగ _ గోవు పాలాతోటి కోరివేసిన 

టం! సటూరు' అనే పాదాలవల్ల నెమలి చిన్నప పరెడ్డి అనే వ్య రికి టంగుటూరితో 

ఉన్న సంబంధం ఈ పాటవల్ల తెలుస్తుంది. ఈ పాటను అనుకరిస్తూ ఇదే పద్దతిలో 

చెహెంల ఇన్నయ్య అనే కోలాటం జట్టు నాయకుడు “బలిరే $ కమ్మ :పాడు “బలిరే 

కమ్మంపాడు కః అనే పల్లవితో పలా టిలోని కంభంపాటిలో కారుమంచి వెంకయ్య 
ఆనే రైతును పొగ డుతూ ఒక పాటను కట్టాడు. 

52. అను, పా, 17, 

88. అను, పా, రికి. 

684. అను, పా. 89, 
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10. హాన్యరన నంబంధిగేయాలు : 

నవరసాల్లో హాస్యరసం ఒకటి. దీనికి స్థాయి హాసం, ఉత్తేజాన్ని, 

ఉల్లాసాన్ని, ఆనందాన్ని ఇచ్చే హాస్యరసానికి వికృత ఆకారమో, వికృత వేష 

భూషణాలో మూలాలు, విషు శ రుని వికృత రూపం నవ్వు పుట్టిస్తుంది. వేషభూష 

కరాలు, ఆకారాలే కాకుండా వికృత సంభాషణలు, వికృత ఉచ్చార ణలు, వికృత పద 

(పయోగాలు నవ్వుపుట్టించేవే. జానపద గేయాల్లో ఈ విధమైనవి ఎన్నో ఉన్నాయి. 

ఇట్లాంటి హాస్య గేయాలు కోలాటం పాటల్లో కూడా చోటు చేసుకున్నాయి, 

“పోతుంది సూడరా కల్లింటికీ”85 అనే పాటలో కావలసినంత మోటు హాస్యం, 

ఒక స్రీ కల్లు దాగడం చక్కగా వర్ణితం. 'జీతగానీవోలె కాసు సేతీకిచ్చి కలు 

బోయి మంటుంది. కాసు చేతికిచ్చి ఊరుకోలేదు. “కల్లు బాగుంటె రేపొత్త మీ 

యింటికి'. ఆని మంచి కల్లు తాగడానికి పథకం వేసింది. 

లట | ' 

బడబడా గక్కింది' అనే చరణాల్లో కావలసినంత హాస్యం. ఇంత జరిగిన 

తర్వాత “ఇకపోను కల్లుకీ యేనాటికి అని శపథం చేస్తుంది. “ఎంతపని యాయనే 

దేయాని' కని బాధ పడింది. తగిన బుద్ది వచ్చిందనుకుంటుంది. 

“ఎవరన్న జూసితే యేమనుకుంటర ని 

బట్టి దులుపూకోని బాటబడి వస్తుంది' అనే చివరి చర ణాల్లో హాన 

స్థాయి నందుకుంది. పాట కల్పన కమనీయంగా ఉంది. 

“సారకాయా సౌక్కం వీఠకాయా"”"56 అనే మరొక పాటలో కూరలు, 

ఇతరమైన తిండి పదార్థాలు ఎనో? వివరించిబడ్డాయి. శనగపప్పు, పెసర పప్పు, 

కందిపప్పు, నేతిబొట్టు ఒకదాన్ని మించి మరొకటి రుచిలో పోటీవడతాయి. ఆస్తి 



ఈరాలో దేనికంటే ఏది ర రుచిగలదో ఈ పాటవిల్ల తెలుస్తుంది. చం 
యా 

మగజ్జి పనికి పంపి మాటున మదన విలాసాలు జరిపే ఒక కులుకులాడిని 

మగడు నిందించడం “ఆకులో పాకులో*”6” అనే ఒక పాటలో చక్కగా వివరించ 

మొగుడిముందు ఒక నడకా, మొగుడెనకా ఒక నడకి' ఆని అతి విన 

యాని, ఎ తిచూపి నిందిసాడు. అంతేకాదు, భార్యను 'బోగంర త్తే అని వ్యభి cl కో 

చారిత్వాన్ని గుర్తుచేస్తూ సంబోధిసాడు నీవేకాదు, నేనూ వ్యభిచారినేలే అన్నట్లు 

లి కంటో నాలంచొడకి ఆంటాడు. ఇందా “నీది మురుగుల లావా అబ్బరి గాజుల 

దానా బంగారి మురుగులకు బాగనే మరిగావే' అని నిందిసాడు. ఆ విధంగా 
తిడుతూనే “పుల్లలకూ నే బోతే పిలగాడు బద్దర మి అని తమ సంతాన దాగోగుల్ని 
గూర్చి హెచ్చరిసాడు. ఇబ్బంది కల్పిస్తే పిల్ల వాలే “ని కడ్డమొస్తేను పొయి కడ్డ 

మెయవె” ఆని వ్యంగ్యంగా తిడతాడు. ఇందులో అసభ్యమైన హాస్యం తొణికిస 
లాడుతుంది. 

౮ 

ఇట్లా హాస్యానికి కూడా కోలాటం పాటల్లో క బరం ఉంది, 

ఇట్లు సేకరించిన కోలాటం పాటల్ని పది విభాగాలుగా విభజించడం 

జగం. ఆయా విభా భాగాల్లో చేదిన ఆయా పాటల అనువర్శనం ఇది, 

57. అను, ఫా, 14, 



ఎనిమిదో 

అధ్యాయం 



కోలాటం పాటలా : సామాజిక పరిస్ధితులు 

మానవ జీవితానికి సంబంధించిన సకలాంశాల్ని రూలంకషంగా తెల్పేది 

సాంఘిక చరిత. నేటి పరిశోధనా (పపంచంలో రాజుల, రాజ్యాల చర్మితల 

కంటే సామాన్య మానవుల చర్మితమీదనే విశేష కృషి జరుగుతూ ఉంది. (ప్రజల్ట్' 

నెలకొన్న మతాలు, కులాలు, దేవతలు, విశ్వాసాలు, వినోదాలు, కళలు, వృత్తులు, 

వ్యవసాయం, వాణిజ్యం, నమ్మకాలు, వైద్యాలు, గృహపరికరాలు, జీవన విధానం, 

అలంకారాలు, నిత్యావశ్యక సామ(గి మొదలయిన సామాజిక పరిస్థితులన్నీ 

సాంమిక చరిత్రలోని విషయాలే. అయితే చరిత కందని కొలం నాటి సాంఘేక 

చరిత్రను నిర్మించాలంటే చాలా కష్టం. వాటికి ఆధారాలు చాలా తక్కువగా 

కన్పిస్తాయి. సురవరం (పతాపరెడ్డి గారు సాంఘిక చర్మితకు ఆధారాలుగా “సార 

స్వతము, శాసనములు, స్థానిక చరిత్రలు (కైపీయత్తులు), విదేశీ జనులు చూచి 

(వాసిన (వాతలు, శిల్పములు, చితములు, నాణెములు, సామెతలు, ఇతర వాజ్మ 

యములలోని సూచనలు, దాన ప్మతములు, సుద్దులు, జంగము కథలు, పాటలు, 

చాటువులు, పురావస్తు సంచయములు”1! మొదలయిన వన్ని పనికి వచ్చే సాధ 

నాలుగా పేర్కొన్నారు. ఇన్ని ఆధారాలద్వారా సాంఘిక పరిస్థితుల్ని సమ్మగంగా 

చర్చించవచ్చు. ఇందులోని ఏదై నా ఓకే ఒక్క. ఆంశాన్నుంచి మ్మాతమె సామా 

జిక పరిస్థితుల్ని విపులీకరించాలంటే అది సమ్మగంగా ఉండదు. మరి ఒక 

ఆంళాన్ని సూక్మాతి సూక్మాంశాలుగా విభజించి, వానిద్యారా విషయ పరిశీలన 

చేయడం పరిశోధనా పద్ధతి, పెన చెప్పిన పొటలు అనే అంశం కింద చేరే ఎన్నో 

రకాల సూక్మాంశాల్లో ఈ పరిశోధనలోని “కోలాటం పాటలు' అనే విషయం 

సూత్మాతి సూక్మాంశం, ఇంత చిన్న అంశం ఆధారంగా సాంఘిక పరిస్థితుల్ని 

వివేచించడం |పకృత _పకరణంలోని పరమార్థం, ఈ పాటల్లో లభించే విషయాల 
ఆధారంగా సాంఘిక పరిస్థితుల్ని ఏలై నంతవరకు పరిశీలిద్దాం. 

1. ఆం|ధుల సాంఘిక చరిత, పు. రి. 
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ఈ సేకరణలోని పాటల్లోని విషయాల్ని ముఖ్యంగా మతాలు. కులాలు, 

కళలు, అలంకరణలు, _పుజానొక ర్యాలు, వ్యవసాయం, అడవులు, జీవన 

“విధానం అనే భాగాలుగా విభజించవచ్చు. వీటలో కొన్నింటిని మరలా పునర్వి 
భాగాలుగా చేయవచ్చు. ఒక్కొాక్కుదానిని విడివిడిగా పరిశీలిద్దాం. 

మతం వి 

జనజీవనంలో మతం (పధానంగా కన్పించే అంశం, త్మీవరూపాలు ధరిం 

చడం, ఒకదాని పె మరొకటి విజృంభించడం, ఆయా మతావలంబులు చంపు 

కోవడం. మొదలయినవన్నీ (పాచిన కాలంలో మతమనే చెట్టుకు పండిన విష 

ఫలాలు, ఆ వ్యవస్థ పోయింది. హింసాకాండలు మరుగ్రె నాయి, పజాస్యామిథ 
డి 

వ్యవస్థ ఏర్పడింది. మతం మాట పక్కనబెట్టి (పజల్లు సప బీవనానికి. అలవాట్లు శ 

పడ్డారు. ఐతే ఆయా మతాభిమానాలు ఉన్నాయి. (పాచీన కొలంలో విజృంభించిన 
అ 

వం మతాల్లో క్ష. వం, ద్ తాదె. దైతవిశిష్టాద్యెతాలు, శనం, ర ఇస్తాం, కస 

ముఖ్య మెనవి, ఎట వాసనాఫలితంగా ఆయా మత సంబంధి 
- Wa Fy 

ప , ' ల 

(ప్రచారంలో ఉన్నప్పటికీ ఈ పాటల్లో శెవ, వైెష్టవ, ఆద్వైత, ఇన్దాం మతాల 

_పస్కక్తి కి వరకే ఉంది. 

న స్ దేవాలయాలు స్థిరంగా నిల్చివున్నాయి. దేశంలో పెన కన్చించ అస్సి మతాలు 

“పట్టుకున్న దొంగను. యారబ్బదుడి గుడిదాక 

_ “యివ్వరంగ బట్టకొచి 2 అనే చర ణాల్లో కన్పించే వీరభ్యదుని గుడి 

వ మతాధారంగా నిలిచిన దేవాలయాల్లో ఒగట్సి, ఇది మాచర్హలోని దేవాలయం. 

ఊరికి . ఈకాన్యమూలన, చం[దవంక క నూరు మీటర్ల దూర ంలో ఉంది. దీనికి 

డ్ తీరం వె దె వె పున చెన్న కేళ వాలయం ఉంది. ఈ రెంచికి పెలుపలి పాకారం ఒకటే. 

ఈ చెన్న కేశ వాలయం పల్నాటి యుద్ధంలో ముఖ్యుడైన (బహ్మనాయుడు కటిం 

చాడని (ప*తి. ఈయన వైష్టవ మతాభిమాని. 12 శతాబ్దిలో జరిగిన ఫల్నాటి 
యుద్ధానికి శైవ, వైష్ణవ మకకలహాలు కూడా ఒక కాకణం. మాచర్లలోని చెన్న 
కేశ వస్వామికి [పతి సంవత్సరం ఏపిల్ నెలలో కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగు 

౨. అను, పా. 62, 



కోలాటం పాటలు. : సామాజిక పరిస్తితులు విగ్ర ల. 
aes 

తుంది. ఆ సమయంలో ఆ దేవుని తేరు ఊరేగింపు ఉంటుంది, తేరు అలంకరణ 

చాలా విశిష్టంగా ఉంటుందని |పతీతి. “మాచర్హ తేరు మీదదేరంగు రాతా”3 ఆనే 
చరణం ఈ విషయాన్ని గుర్తు చెస్తుంది. "ఈ మవ హోత్సృవంలో పొన్న మాను 

ఊరేగింపు ఉంటుంది, పొన్న మాను చెన్న కేశవస్వామికి ఉత్సవ వాహనం, 

“ఏడుకొమ్మల పొన్న మాను_ఎదురు నడిసె వుడతలేమి, సిలకలు పావురములు. 

యేమి సితారు గల్చమాను, వంగిచూసే గుద్దకొంగలు - వారసూపుల తెల్లకొంగలు, 

సుట్టూ గొప్పెస్టలేమి, నడమనుండు కిష్టమూరితి - కిలకిల నవ్వినట్టు ఉండెనేమో - 

సబవంత జూసి? ట్టు వుండెనమో” అని ఫొన్నమాను అలంకరణ కనిస్తుంది, 

భక్తి విశ్వాసాలు పెరిగేకొద్ది దేవాలయాలు, దేవతలు ఎక్కువగా వెలశాయి. 

పల్నాటిలో మాచర్ల చెన్న కేశవుడేకాక కారెంపుడిలో అంకమ్మ, శ్రీ గిరిపాడిలో 
ఆంజనేయస్వామి, గురజాలలో గంగమ్మ పేరుబడ్డ దేవతలు. ఇందుకు ఉదాహర 

ణలుగా “మాశెర్హ్ణయో శెన్నునిదలిసి - కారంపూడి అంకమ్మను గలసి 
శ్రీ గిరిపాటీలోన బాత్తులందరిగావ - నెలకొన్న అనుమ కరునను జూపించరావాి” 
అనే చర ణాల్ని పేర్కొనవచ్చు. 

a 
సవ, వైష్టవ మతాల మధ్య అంతక కలహోలు నిరూ లించి (రశ, 18 

లో శతాబ్దంలో తిక్కు_నవంటి మహాత్ములు ఈ రెంటి సారమూ ఒక టేనని అదె దెషత్వాన్నీ. 
పుచారం చేశారు. ఈ అద్వైత మత పసికి నిదర్శనంగా శివవిష్టువుల ఉనికి 

ఒక పాటలో కన్చిస్తుంది. “సివశేశవులకు బేదమా _ సుగేన వంతులకు వాదమా; 

ఎద్దు నెక్కి.నవాడు లింగడూ - బెలిగద్ద నక్కినవాడు రంగడూూ; ఎద్దునకి న 
లింగ, గ ద్దెనెక్కి స రంగ వారిద్దరొక చేను వాదాప నరులారా”6 అనే చర ణాల్లో 

శివుడు ధరించే రు దాక్షలు, పులి చర్మం, విభూతి, [తిహలం వరి తాలు. త్రై 

విష్ణువు ధరించే తులసి మాలలు, పట్టు శాలువ, పపైనామం, శ ంఖుచ|క్రాలు' 

వర్ణితాలు. పదక్షిణలు తిరగడం, ఉపవాసాలుండడం - మొదలయిన ఆచారాలు 

ఏ. అను., పా. 40, 

4. అను., పా, 65, 

ర. అను, పొ, 116, 
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ఉదాహృతాలయ్యాయి, “ఆం|దుద రావయ్య పోట్ట బూదెయ్యా”? అనే పాటలో 
“మసిదన్నా తీరకపోయే, నీ పేరు మాసిపోయి అని మహమ్మదీయ దేవాలయ 
పసి కన్పిస్తుంది, 

ఏదో ఒక త్యాగం చేసో, లేక తత్వ పోధనతోనో లేదా మరేదైనా మహ 
త్కార్యంతోనో కొందరు వ్యక్తులు (పజల హృదయాలలో దేవతలుగా స్థిరపడి 
పోతారు. అటువంటివారు అన్ని ప్రాంతాల్లోను ఉంటారు. పల్నాటిలో ఆటువంటి 
వారిలో ఓరుమామిళ్ళ సు బహ్మణ్యంగారు ఒకరు, పల్నా టిలోని ధర్మవరంలో 
(పతి సంవత్సరం పుష్య బహళ అష్టమినాడు శ్రీ చిరుమామిళ్ళ సు[బహ్మ ణ్యం 
గారి మతంలో ఆరాధనోత్సవం జరుగుతుంది, ఈయన 19 శతాబ్దివాడు. కమ్మ 
కులంలో పుట్టి,. తరతరాలుగా సంక్రమించి 4 వ్యవసాయక వృత్తిని స్వీకరించి 
న్యాయమార్గంలో భక్తి పపత్తులతో జీవిస్తూ, భ క్రితత్తాన్ని (పబోధించిన మహ. 
నీయడు. చాలా కృతులు రచించాడు. ఈయన రచనల్లో (పచురణార్థం తీసు 
కెళ్ళిన పదమూడు తాళపత్ర (గ్రంథాల్లో నాల్లు ము(ద్రితమయ్యాయి. అచ్చయిన 
వాటిని “చిరుమామిళ్ల సుబహ్మ ణ్యకృతులు” అనే పేరుతో ఈ మధ్యనే పునర్ము 
(దించారు. శ్రీ సుబహ్మ ణ్యంగారు సుబ్బదాసుగానే వ్యవహార (పసిద్ధం. ఆయన 
తత్త్వాలు పల్నాటిలో ఎన్నో [పచారంలో ఉన్నాయి. ఆయన దుర్గి శ్రీ వేణు 
గోపాలస్వామి థక్రుడు. నిత్యం దుర్గి వచ్చి స్వామిని పూజిస్తుండేవాడు. సుబ్బ 
దాసుగారికి స్వామి (పత్యక్షమైనట్టు వివరించే కథనాలు కూడా [పచారంలో 
ఉన్నాయి. కంచనపల్రి నారాయణరావు అనే జమిందారు ఒకనాడు తెల్లవారు 
రూమున ఏదో పనిమీద వెళ్ళుతూ (్రి వెణుగోపాలస్వామికి నమస్కరించ వెళ్ళా 
డనీ, అచట సుబ్బదాసుగారితో వెణుగోపాలస్వామి సంభాషణ విన్నాడనీ, ఆ 
విషయం ఎవ్వరికీ చెప్పవద్దని సుబ్బదాసుగారు నారాయణరావుతో చెప్పినప్పటికీ 
ఆయన (పజలకు చెప్పాడనీ, సుబ్బదాసుగారి కోపానికి గురై నారాయణరావుగారి 
కుటుంబం ఇబ్బందులపాలయిందనీ వివరించే కథనాలు సేతం ఉన్నాయి. ఈ 
సుబ్బదాసుగారి.పెన వెలసిన ఒక పాట కోలాటం పాటల్లో _ చోటు చేసుకుంది. 
“సుబ్బదాసుని గాంచుమురోరన్నా సిన్నన్నా, సీ మోచ్చమార్గము నెరుగుమురో 

7. అను, పా. 12, 

6. శ్రీ చిరుమామిళ్ల స్ముబహ్మణ్యకృతులు, పీఠిక, పు. 2. 
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రన్నా సిన్నన్నా' "9 అనే పల్టవితో వెలువడిన ఈ పాటలో ఆయన ఉనికి అంతా. 

తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఆయన మఠంలో యోగన్నిదతో ఉన్నాడనీ, ఆయన 

రాజయోగి అనీ, భక్తులకు ముక్తిమార్గం తెలిపాడనీ, చెన్నయ్య అనే భక్తుడి 

కొచి రక్షించాడనీ ఈ పాటలో వివరించబడింది. 

కుల నిర్మూలనకు శైవ, వైష్ణవ మతాలు తోడ్పడ్డప్పటికీ ఈ మతాల 

పతనాంతరం ఈ రెండు మతాల ఆధారంగా మరలా సరికొత్త కులాలు కొన్ని. 

ఏర్పడ్డాయి. ఏటిలో కొన్ని కులాలకు కొన్ని కొన్ని వృత్తులు స్థిర పడిపోయాయి. 

ఈ కులాల (ప్రస్తావన కొన్ని కోలాటం పాటల్లో గోచరిస్తుంది. సేకరించిన పాటల్లో. 
(నొహ్మణ, కోమటి, రెడ్డి, కమ్మ, భోగం, చెంచు, ఎరుకల, జంగం, గొల్ల, 

ఛాక లి, గౌండ్ర, తురక మొదలయిన కులాలవారు కన్పిస్తారు. ఇందుకు ఉదా 

హర ణలుగా= 

గ ౭ 

“ బేమ్మలు | నిన్నుగొలవ గననాబా” 10 

“4రువువాకిట సీరెలుదికే సే 

(బేమ్మణ సిన్న దీ” 11 

“యూదిలో దానిల్లురా = బాజారులో దానంగడీ 

అది గడియ గడియకు బేరమి స్తది సకియ కోమటి సిన్ని దీ”,!2 

“కేమటు సిన్ను గొల్వ గననాదా"” 13 
రి ల 

“కూలిమీనా దుమ్ముబాడే నాసామి 

రెడ్డిమినా మరులు బున” 14 

“ఎలమెన కమ్మోరు బాగ్గిమున్నది కమ్మంపాడూ” 15 
ము ny 

9. అను, పా, 124. 

10. అను, పా. 112. 

11. అను, పా, లిర్. 

12. పెది. 

18. అను, పా. 112 

14. అను, పొ. శీర్, 

15. అను, పా, రిబి, 
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మొగుడెనకా ఒక నడకా--మొగుడిముందు ఒక నడకా 

కనకలగజ్జో_నీకంట్లో నాలంజొడ కే భోగముర త్రే“!$ 

“కాళ్ళగజ్జెలు కంచుతాళము యనక మద్దల నింపగా 

ఆది తధిమి ధిమితకలాడు సున్నది కన్నెబోగము సిన్నదీ”'? 

“ఎక్కాడి దానవే సక్కాని కోమలీ 
ఒక్కొ_దాని వడిమిలో ఓ సెంచూ - 

వంటి దాని వడిమిలో”18 

“పట్టు సీరలేలనమ్మ పారుటాకు లుండంగ 

సెట్టు కింద వోలలాడె సెంచువారికి” 18 

“ఎరకాలా వారింటో సిన్నాదీ మంచి 

ఎరశకై తే తాదెల్పు సున్నాదీ లలనా”20 

“నూనె బుంగది జారుకొప్పుది కాటుకా కన్నూ లదీ 

ఆది సీకటింటికి వన్నెదెచ్చిన అతివ యెరకల సిన్న దీ”౭! 
“తడిన వాతము మెడన లింగము నొసట యీబుదిరేకది 

ఆది మాటిమాటికి శిముని దలిసే మటము జంగము సిన్న దీ”22 
“వాల బోసే జంగముంటే నాసామి 

జాము కొక్కా. పానుపేద్దు”23 

మొదలయినవి కన్పిస్తాయి. 

“పూజగొల్లా వారిమమ్మా బుద్ధులెనా నేరమమ్మా” 

లు ౧ 1 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
౨2, 
బలి, 
లశ, 

అఆను,, పా. 14. 

అను., పా, 95. 

అను., పా. 20, 

అను., పా. 9. 

అను., పా. 21. 

అను., పా, 95. 

అను., పా. 95. 

అను,, పా. శిరి, 

అను,, పా, 44, 
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లో 

“గొల్పవారి వాడలకు గొల్లభామా 

నే పాలుగొన వచ్చినానె గ్ గొల్లభామా ” 2 

“సిన్న ఓ బలె వన్నెడీ యేమన్న దీ రమ్మన్న 

అది కంటికి యింపయినా సిన్నది 

“ద గాలోల పన, గో26 కర్న గొల్లొల సిన్నదీ 

వ్ 

మొదలయిన చరణాలవల్ల యాదవులోని పూజగొల్ల, ఎరగౌొల్ల, _కర్తగొల్ల మొద 
లు (ఇత) (త) (ఆత) ణు లు 

అయిన తెగలవారి ఉనికి తెలుసుండి. 

“నాబాబు మంగ మ్మా వచ్చి నాది బాగమనే”27 

“డ్రా త్త నీళ్ళు వచ్చెనాని యెక్కే కొండశేప 

నిండే 4 తురకప్ప శెరువు తూరుపలుగు తెల్లబా ర”కికి 

ఇచ్చటి ' నవాబు" అనే పదం ముస్తింల హంగును గుర్తుచేస్తుంది. “ “యో గిర్హా. 

సయోోగిరా”29 అనే పాటలో కాళీ గ జైలు కంచు తాళాలతో నాట్యమాడే బోగము 

వారి చిన్నది, ' జూరు కొప్పది కాటుక కనూ గలది ఆయిన ఎరుకల చిన్నది, 

తడేసిన వస్త్రం, మెడలో లింగం, నొసట విభూతి రేకలతో శివుసి జపిస్తూ 'ఊండే 
జంగ మువారి చిన్నది, “సీరలుదికే” చాకలి చిన్నది, పసిడి రంగులు కల్లి, చెరువు 

వాక్సిట చీర లుదుకుతున్న (బ్రాహ్మణ చిన్నది, “కంటికి ఇంపేన కర్షగొల్లోం 
th 

చిన, న్నది", చుట్టూ ఆమడ దూరం గట్టు తిరుగుతున్నది “సేత పిడకల గంపదీ' 
m 

ఆయిన సూదుల చిన్నది, 'లొలిమీద లొట్ట పెట్టి క కట్టా కల్టని అమ్మె గౌంకోళ్ళ 
oy) 

చిన్నది, బజారులో అంగడి పెట్టి “మాటిమాదకి బేరమిచ్చే” క కోమటివారి చిన్నది, 
'“'యీపు జడలది తోపు రెయికది లోపలా తాబొందుదీ మారు బాసాలాడే మగువ 

25. అను., పా. 45. 

26, అను., పా. 95 

వ. అను., పా. 61. 

విరి - అను., పా. 61, 

29. అను., పా. 95, 

PK-18 
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తురకల చిన్నది మొదలయిన కులాల పడతులు, వారి వృత్తులు, వేష భూషణాలు 

స్పష్టంగా కన్పిస్తున్నాయి. పెన: పేర్కొన్న కులాల పడతులు శ్రీనాథుని రచన 

లుగా (పచారమవుతున్న చాటువులలో క స్పించే ౩ పలు కులాల శ్రీలను (పతిబింబిం 

చడం గమనించదగ్గది. 

“కాపులు సీను గొ గొల్వ గనదానా 

నిన్ను కాడి మేడందురయ్య గననాదా”30 . 

అనే చరణాలలో కన్పించే ' కాపులు' అనే పదం కొన్ని (ప్రాంతాలలో 

తెలగ కులస్థులనూ, వెరు కొన్ని పాంతాలలో రెడ్డనూ పిల్వడానికి [ప్రచార మవు 

తుంది. ఎక్కువ చోట వ్యవసాయదారులను ' కాపులు” అనే వాడుక ఉంది, పెన 

పేర్కొన్న కాపులు". ఆనే పదానికి రైతులు అన్న అర్థమే స్ఫురిస్తుంది. ఈ 
కొపులు గణపతిని (పొర్ధిన్హా సారు, కాడిమేడి వారి కోర్కె, 

కళలు : 

| - విద్య, శిల్ప నిర్మాణం, చ్మితలేఖనం, సంగీతం కళలుగా పదిగణి 

సుంటారు. సేకరించిన గేయాల్లో మొదటి మూటికి సంబంధించిన విషయాలు 

విద్య :- విద్యా విషయకంగా | పపంచం ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది. 

| అయినప్పటికి జానపద గేయాల్లో ఎచ్చటనో త తప్ప. సామాస్య పజలకు అందు 

బాటులో ఉండే కవుల పేర్ల కన్పిస్తాయి. కొరుకుడు పడని విద్వదౌషధాలు 

సృష్టించిగాని, చిత కవితా రసాయనాలు తయారుచేసిగాని, భాషా భేషజాలు 

(పదర్శించిగాని గండ పెండేరాలు ధరించవచ్చు. కనకాభిషేకాలు చేయించుకో 

వచ్చు. గజారోహణాలు చేయవచ్చు. కాని వారికి వరుసగా జానపద గేయాల్లో 
అగ తాంబూలం అందదు. వారిని గురించి జానపదులకు అవసరంలేదు. వారి 

కవితాసృష్షి ఏీ9ికి పనికిరాదు. ఏరి సమస్యల్ని, వీరికి సంబంధించిన విషయాల్ని 
తెలిపే కవిత్వమే వీరికి కావలసింది. ఈ కవితా సష్టలే వీరి మహాకవులు. 

వేమన, (బహ్మంగార్హ వంటి వాలే ఈ గేయాల్లో చ చోటు చేసుకుంటారు. వారు 

0. అను, పా. 112, 
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_ a న్ శ ee 

చెప్పిన సూక్తులు; తత్త్వాలు సరాసరి ఈ పాటలొ వ 
రా 

పేరు కన్పించకుండా వారి ఊరి పేరు మ్మాాతమేె కనపడుతుం "31 

అనే పాటలో జగ్గయ్యకే వుట కని అని మా|తమే క కన్పిస్తుంది. థ్ కె తత్త్వాన్ని ర్రనల 
న న 

ద్వారా (ప్రచా రంచేసిన పరమభక్తులు, తా _త్తికుల్లో సుబ్బదాసుగా వ వాడుక పడ్డ చి 

 మామిళ్ళ సు బహ్మణ్యంగారు ఒకరు. వీరి కృతులన్నీ భక్తిని (పేబొ ధించే రచనలే. 

పల్నాటిసీమలో ఇంకా ఎందరో క వులున్నా కోలాటం పాటల చేరింది ది మాత్రం 

సుబ్బదాసుగారొక్కరే. 

కవిత్వం వలెనే మం|తవిద్యల్ల్ ల్లో ఎందరో పేరు గడిస్తారు. ఆ మంశ్రాల్లో 

పాము మంత్రం, తేలు మంతం మొదలయినవిధంగా ఉంటాయి. 

“కట్టమీనా కలియసెట్టో నాసామి 

కొట్టవోతె తేలు గుర్ల 

మంతరించేగ్గెనులుం టే నాసామి 

మల్లెపూలా పానుపేద్దూ””32 అనే చరణాలలో మం్యతగాళ్ళ 

(సస క్తి కన్పిస్తుంది. ఈ మంతాలతో బాధలు తగ్గుతాయని నమ్మకం, | 

శిల్పనిరా్యాణం := రాచరిక వ్యవస్థలో కళ లన్నింటికి సమాన ఆదరణ, 

పోత్సాహం లభించింది. ఆ కాలాల్లోనే (పపంచ (పసిచ్ధిగాంచిన శిల్పనిర్మాణాలు 

జరిగాయి. 

“అత్తార్ పన్నీరు అద్దాల మేడలు 

ఆమిరి యున్నది టంగుటూరు, ”33 
“అద్దాల మేడలో యిద్దర ముండగ 

ముద్దుటుంగ రమిచ్చి ముద్దుబెట్టిన జాలు, 34 

శ1. అను, పా. 16. 

ఫల అను., పా. శిరి 

ఏల, ఆను, పా, రికి, 

34, అను., పా. 80. 
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కట్టినాది గాజుల మేడే?” మొదలైన చరణాల్లో కన్పించే . ఆద్దాల 
డ అనే నదాలు కట్టడాల్డ్ న ప్రభా! రీతుల్ని గుర్తు చేస్తున్నాయి. 

. చిశలే లేఖనం : మానవుడు తన మనోభావాల్ని..ఎదుటివారికి తెల్పడానికి. 
వాడిన సాధనాల్లో చితరూపమొకటి. ఈ చితరూపమైన స సంకేతాల నుంచి కొన్ని 

లిపులు రూపొందినట్టు శాస్త్రజ్ఞుల ఊహ. తాను చూసిన, ఊహించిన సమస్త. విష 

యాల (ప్రతిరూపం గీయగల్లిన (పజ్ఞ సాధించాడు. ఆ యానందం అంతటితో ఆగ 

లేడు;” తను వాడే (ప్రతి వస్తువుమీద తనకు నచ్చిన చిత్రాన్ని చిితించుకోవడం 
లేదా చిితింప జేసుకోవడం. జరుగుతుంది. ఇంటి గోడలమీద, వాకిశ్ళమీద,. తలు. 

పులమీద, ఇంటి పరికరాలమీద, చివరకు ఒంటిమీద చిితాలు చ్మితీంవబడు 

తున్నాయి. దుగ్గి కాపూరస్తుడు' 36 అనే పాటలో. 

'ఏడు కొమ్మల పొన్న మాను-యదురునడి సెవుడత లేమి 

.. సిలకలు పావురములు యేమి -సి త్రారుగల్లమామ 

వంగి చూసే గుడ్డి కొంగలు-వార సూపుల తెల్టకొంగలు 

సుట్టూ గొ? య. లమి- నడమనుండు కిష్ణమూరితి 

వుండెనేమో” అనే చరణాల్లో మాచర్ల శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి ఉత్సవ 

ని న్న ట్టుగా వర్ణించబడినాయి. న్ 
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“కొత్తది ముచ్చాల బొట్టు కొమలకుంటశెట్ట రెయిక 

అప్పుజేసియేల తెత్తివి నాసామిరంగి''. 

“సిఅకనిచ్చి నెనుదె సి చింత పేళ్ళ పర్షుమంచం 

యిద్దరికియిమ్ము చాలదూ! రంగయ్యబావ "శకి 

'మొకయెల్ల మొటిమాలదీ అదీ 

అంసామొగ్గల రెయికాదో' '39 

“పెసరబేడల సీర పేటంచు రెయికాది 

వయ్యారి. సేడెలున్నది టంగుటూరు” 10 

క 

మొదలయిన న చరణాల్లో నీర, రవికలమీదవేసే ఆయా యా బొమ్మల పేరు. వశ దమవు 

తున్నాయి. కొన్ని కొన్ని ఆల్లకాల్లో చి తాలు వచ్చేట్టు అల్జుతారు.. 

“ద్వ లి పొటు ఇల్లుగ ప్పి మలె మొగ మంచమలి 
దట సన నం. నో 

వాడుబోయె వాడబేరమూ నాపామిరంగ 4! 

మొదలయిన చరణాళ్లో మంచం ఆల్టకాల్లో చిత్రకళ కన్పిస్తుంది, 

అలంకరణ 

అలంకరణ సంఘంలో కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉండడం స సహజం, 

నాటి అఅంకరణ తర్వాతి కాలం వాళ్ళకు వింత గొలుపనచ్చు. అట్టి ఆలం 

కరణల్లోని దే శిష్టాని నని సరిశీలి లెద్దాం, అందుకుగాను శ్రీల అలంకరణ, పురమల 

అలంకరణ వేరువేరుగా కీసికొని వాటిన విదివిీగా ఇట్లా పరిశీలించవచ్చు. 

స్రీల అలంకరణ :- అలంకరణలో సీ స్రీలకు (పాముఖ్యం ఉంది. త్రీలి 

అలంకరణలో వారు ధరించే చీర, రవిక, నగ్గ- -న|ట, ఆకరణాలు, బి కౌట్టు-కాటుక 

మొదలయిన వాటి విశిష్టతలు కో కొలాటం పాట ల్లో గోచరిస్తాయి. 



278 

“అలివేల్మంగమ్మ గారు ఆదిలచ్చువమ్మగారు 

సీర లంపరమ్మ సెంచువారికి 

సీర లేలనమ్మ పారుటాకు లుండంగ 

ట్టుకింద వోలలాడె సెంచువారికి,''** 

కోట చొమ్మంచుదే కోకకే మిగి లిద్దు, "43 

రి జెరీ సీరెలు గట్టి 
కసా 

జగజోతి పంచెలు గటి,”44 
జ న, 

న్న ఇ ర టు క 

టు &్న 

zy 

శా ణా 

“పెసర బేడల సీర - పేటంచు రెయికాది, ”*వ 

“కడయింటి సిన్నది క్మాటేటి కోకదీ, 46 

“దగ దాగా మానేటి జలతారు సీరెకు 

తగినట్టు రెయిక దెమ్మన్నది,'*? 
యు 

“సిలక ముక్కూ. జీడి రెయికా నాసామి 

ఎలక కొరికిన దేమి సేత్తూ, ” 48 

“రొ తది ముచ్చాల రాటు 
ఆన ప 

కొమలకుంట శెట్ట 

“మొక మెల్ల మొటిమాలదీ అదీ 
అంసా మొగ్గల రెయికాదో, "50 

“సిరులు దడిసే మరులూ దడిసే 

'శనగపూల రెయికా ద 

నరా, 
అయి 

« "49 
2 

శ్రిన్ప్చేోత్! 

42. 

48. 

44. 

48, 

486. 

47. 
48. 
49. 
50. 
ర్], 
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మొదలయిన చరణాల" హెరుటాకుల చీర, వటుదీర, కోట లెముంచు! 

W353 రాజ మే MY వంటా ERA ఇ _ ఇ త మ మ మం. Rus జు 

ఈత ముళ్ళ రవిక, పుటంచు Wl wy గులకి ముకం. “ఇభ వారా పి మలకుం గం ఎమ 

తర స మం WY Wen అ wh జా mu ఇ Pow? ఠా 
ర విర, హంసమొగ్గల రవిక, నశనగపూల రవిక మొడలె న రకా కవిక ఉనికి 

అడపుల్లి' సంచరించే ఆటవికులె న చెంచు, కోయ మొదలయినవారు పె 
లో 

జాల 

మె న లో 
చ 

ఆకులు వస్తాఠలుగా ధరిస్తుంటారు. ఈ ఆకుర్ని 'పారుటాకులు ఆంటారు. టిసి 

చీరలకు బదులుగా కట్టడంవల్ల '“షాడట్రటాకుల వీరలు' అని వచిాంచ్ పదం, een (ou 

WA 

బొమ్మంచు అంటే వ్మారని అంచు అని ఆర కం.్2 కేల గోడలవంప ఎమ్మలు 

ఎరగని అంచునగ ల లెల్ల బిరదు కొట ఉమ్మంచు రార ఆంటారు, 

కొన్ని కులాల్ల్" విల అలంకరణలో తేడాలుంటాయి. కొందరు పూజా 

"శ a] శి ఖగ Pa 

పునస్కారాళ్లై, వంటవార్చుల్లే కూడా “మడి (తడివ సేం) కడతారు. 
రొ రా చా 

చరణం ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. 

“ఈపు జడలిది తోపు రెయికది 
త్ ది ఇల 

లోపలా తాట గౌందుదీ' ఆనె శే చరణంలో ముస్టేం తైల వస్త్రధారణ తెలుస్తుంది. 

జానపదుల ' వాడుక ల్ లోని ఆభర ణాలు ఎన్నో కన్చ్పిసాయి. 

సీఏ మురుగులదానా లబ్బరిగాజు ఐదానా 
అయో 

బంగారి గాజులకి బాగనేమరిగావే”,5* 

శ దొ 

“జడన జాజికాయ”, 

52. ఆంధ్రుల సాంఘిక చర్విత, పు. 8. 



980 - పలా? ఉసీమలో కోలాటం 

“ముక్కుపుల్రలు పెట్టుకోని 

నత్తులు యోగపోటుకుంటూ” , గీర 

 “అంసా నడకలు నడిసే లేమకు 

ఆండెలు గదులూనే 

కాలందెలు గదులూనే బామా”ి, క్”? 

“నడిసేటి కాళ్ళకు కోయిలా 

నాలుగందెలు జేయిత్తూ కోయిలా, '' కరి 

“'ఇందుని గనవమ్మ కోయిలా 

సిక్సు యింద ఆర ములిత్తూ కోయిలా 

శెం|దుని గనవమ్మ కోయిలా నీకు 

శెం|ద ఆర ములిత్తూ కోయిలా, ”£9 

“బామాకున్న కొట్టదండ కలూకమ్మితి సెసె,' 60 

“మెళ్ళో ముచ్చాల పేరు 

ముద్దుగుమ్మా బంగారిబొమ్మా,' 6! 

“రాతెండి కడియాలు రైలు వడ్డాణాము 

రంగు మెరిసిన ముద్దు సిన్నదీ'62 

మొదయిన చరణాల్లో మురుగులు, గొజులు, జాజికాయ, ముక్కు పుల్ణి, సత్తులు, 

_ అందెలు, ఇందహారం, చంద్రహారం. కట్టదండ, ముత్యాల పేరు, కడియాలు, 
వడ్డాణం మొదలుగాగల వాడుళలోని ఆభరణాల ఉఊికి, తెలుస్తుంది, మురుగులు 

వెండి, బంగారాలతో చేస్తారు. సత్తుతోగూడా చేస్తారు. ఇవి చేతికి రెండేసి చొప్పున 

56. అను, పా. 69. 

5/7, అను, పొ. ని7. 

55. అన్కు పా.6రి. 

ను. పాం రీ. 
60. అను పా-రి7. 

61. అను., పా. 99. 

62. అను, ఫా. 114 
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నాల్గు ఉంటాయి, దిటిమధ్యలో గాజులు ఉంటాయి, ఈ మురుగులు కడియాల ఆకా 

రంలో ఉంటాయి, ఆట్లాకాకుండా చదరంగా ఉండేవాటిని గోట్టు అంటారు. మురు 
గులు మగవారుకూడా ధరిస్తారు. గాజుల వాడకం ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది, గొజు 

అను మట్టితోను, రబ్బరుతోను, ప్లా స్టిక్కుతోను తయ వారుచేసారు. జడలో పెట్టుకునే 

ఆభరణాల్లో జాజికాయ ఒకరకం. నత్తులు అంటే ముక్కు_పోగులు. అందెలు, కడి 

యాలు అనేవి కాళ్ళకు ధరించే ఆభరణాలు. కోలాట క|రలకు, ఇతర పరికరాలకు 

వేసే అందెలు వేరు. అవి పరిమాణంలోను, ఆకారంలో కాళ్ళకుపెళ్షు అందెలకం టే 
భిన్నమైనవి. కాలి అందెలు సామాన్యంగా వెండితో తయారుచేస్తారు. ఇవి తల 
కిందుగ రాసిన రెండు '౮' ఆకారాల (౧)లో ఉంటాయి. ఒక (౧1)ఆకారం కాలి 

ముందుకీ, రెండో (౧) ఆకారం కాలివెనుక భాగానికి వచ్చేట్టు ధరిస్తారు, వెండి 

ఆభరణాలు మోచేతులవద్దకూడా ధరిస్తారు, వీటిని కడియాలు అనికూడా ఆంటారు. 

పురుషుల్లోకూడా మోచేతివద్ద నెండికడియాలు . ధరించడం కన్పిస్తుంది. వెండికడి 
యాలకి బదులుగా కాళ్ళకు వెండి ఆభరణాలు ధరించేస్థితి లేనివారు రాతెండికడి 

“యాలు వాడుతారు. సామాన్యంగా వివాహాది శుభకార్యా లకు వడ్డాణం ధరించడం 

కన్పిస్తుంది. రై లువడ్డాణం అంటే రైలు పెధిలవలె గదులుగదులుగా అమర్చబడిన 

వడ్డాణం, 

“నీడ జూడ నాకు నిలువుటద్దమంపరా, ” 63 

“సెమటకు దాని-పె సెదిరిన గందం, "కక 

“మెడకి బూసిన మంచి గందం 

నెలకి గుమగుమలాడెరా,"”ర5 

“సుక గ్రాబొట్టూ పెట్టారాదు 

_ సూర్వునీకి మొక్కారాదు,””86 

“అద్దములో బొట్టు దిద్దనేర్చిన గాని, "5" 

689. అను., పా. లీ4, 

684, అను., పా, $7. 

65, అను, పా. 95, 

66. అను, పా. 44, 

67. అను, పా. 80, 



“కళ్ళకూ కాటికబెటి 
రు 

పళ్ళాకు దాసీనయెసి, ” 66 
కక 

నూనెబుంగది జారుకొప్పుది 

కాటికా కన్నూలదీ,” 69 

“కాటిక కన్నుల కలికిముద్దులకొలికి 

కటియార మ తెమ్మన్న దీ,” 7౧ 

“గులహాల కుంకము పొపటిబొట్టూయిమి, ” "1 

“అతారు పన్నీరు అద్దాల మేడలు 

అమరి యున్నది టంగుటూరూ,* '2 

““గందామూ కస్తూరీ నాపె సిలకారించావె, ” 

“కురులు ' మోడిసినాడు 

సిరత పాయమున” 7 

మొదలయిన చరణాల్లో నిలువుటద్దం, గంధం, చుక్క బొట్టు, పసుపు, 
కుంకుమ, అత్తరు, పన్నీరు, కస్తూరి మొదలయిన అఎంకర ణకు సంబంధించిన 

విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. జారుకొప్పు, కురులు మోడ్చడం మొదలయినవి కేశ. 
సంసారానికి సంబంధించిన విశేషాలు. 

‘. 

జ్య పురుషుల అలంకరణ : 

పురుషులు వాడే వస్త్ర విశేషాల్లోని తలగుడ్డ, వలెవాటులు, శాలువలు మొద 

లయిన]; మొలతాడు, ఉంగరం మొదలయిన వీ పాటల్లో కన్పిస్తాయి. ఆందుకుదా 

హరణబుగా ఆలా 

68. అను, పా. 62. 

69. అను., పా. 95. 

70. అను, పా, 114... 

71. అను, పా. 62, 

72. అను, పా. రికి. 

78. అను, పా. కి. 

74, అను, పా. 80 
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“తలగుడ్డలు మీరు తియ్యండీ తలవొంచీ 

బజనలు సెయ్యండీ,” 7 

“సీటయిన తలగుడ్డ నీకు నేయించగ, ” 7° 

“వలెవాటులు మీరు తియ్యండీ, 7? 

“పులిచర్మము దరించె లింగడు 

పట్టు శాలలు దరించె రంగడు'”* అనే చరణాల్లోను _ 

“మొదటి నెల్లో నీకు మొంతాడు జేయిద్దు'”* అనే చరణంలోను కన్ని. 

శెవ వైష్ణవ మతాల వారి వేషాల్లో - 

“యీోబూది దరించె లింగడూ 

పి నామము దరించె రంగడూ 

రుదాచ్చలు దరియించె లింగడూ 

తులసి మాలలు దరించి రంగడూ" 60 

ఆనే చరణాల్లో కన్పించే విభూతి, పకైనామం, రుదాక్షలు, తులసి 
మాలలు ముఖ్యంగా ఉంటాయి, 

వ్యవసాయ సంబంధాలు 

ఆంధ దేశంలో వ్యవసాయం ముఖ్య వృత్తిగా పోచీన కాలం. నుంచీ 

కొనసాగుతుంది. కొన్ని |ప్రాంతాల్లో నీటిపారుదలతో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. 
కొన్ని (పాంతాల్ల్' వర్షాధారంతోనే వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. పల్నాటి సీమలో ' 

కొన్ని (గామాల్లోని భూమికి నాగార్జునసాగర్ కాలువద్యారా నీటిపారుదల ఆవకాశం 

75. 

78. 

77. 

78, 

79. 

80. 

అను,, పా. 2. 

అను., పా, 27. 

అన్లు,, పా, 2, 

అను., పా. 110, 

అను, పా. 116. 

అను., పొ, 110. 



గ cc చూ పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

కల్లింది, కొన్ని (గ్రామాలకు సీవ్రిపారుదల లేదు. కొన్ని [గామాల్లో కూవ్పలు తవ్వి 

వాటి ద్వారా నిటిని పారించి పండిస్తున్నా రు. బావిలోని నీటిని ఎద్దుల ద్వారా తీసే 

విధానాన్ని మోట అంటారు పెద్ద బకెట్టులో నిరు తోడుతారు. దీనినే. ఏతాము 

అంటారు. ఏతాము తోలేవారిని *ఏతరి అంటారు! . 

కట్ట కింద వంటి మోటా 

వంటి మోటకు దండ కర 

దండ కరెద్దుకు గంట లేదురా 

చల్ ! మలెల చెన్నా 
ఛా 

దండ క|శెద్దుకు గంట లేదురా 

బొక్కెనేమో బాలో పోయె 

తొండయేమో తాసీపోయె 

అనే చర ణాల్ల్" మాటకు సంబంధించిన వివరాలు గోచరిస్తున్నా యి. చెరువుల కింద 

తూరుపలుగు తెల్లబారె”రి2 చర ణాల్లో కన్పించే” అలుగు అనేది చెరువుకు 

ముఖ్యమైంది. చెరువునుంచి పొలాలకు నీరు వదఎ రం ధాన్ని ఆలుగు _ అంటారు, 

మెట్టి ప్రాంతాల్లోని సొలాతకు వాడే ఆరక సామానులకు సివపారుదల' ఊన్న 

'హైత్రాలికు వాడే అరక. సామానులకు తేడా ఉంటుంది. 'మెట్టపొలాల్లో వాడే అరక 

సామానులకంటె మాగాణి పొలాల్లో వాడే అరక సామానులు బరువులోను, పరిమాణం 

లోను తక్కువగా ఉంటాయి, మెబ్టిపొలాల్లో వాడే ఆరక స్తామానుల్లో నాగలి, 
గరు, గుంటక, దంతె ముఖ్యాలు, నాగలి భూమిలోనికి దాదాపు అడుగులోతువరకు 

చొచ్చుకొనిపోయి భూమిని చీల్చి గండి యేర్పాటు చేస్తుంది. అట్లా చేనంతా దున్న 
డాన్ని దుక్కి దున్నడం అంటారు. 

61. అను., పా. 7, 

82. అను., పా. 61, 



- కోలాటం పొటలు ': సామాజిక పరిస్థితులు వ6ల- 

“పెదపెద్ద నాగళ్ళు పేరైన గుంటకాలు 

ముప్పూరి పగ్గాలు ములకాల కరాలు, ” లీ 

“మ్మ! సెట్టూ సీను మన పాలవత్తేను. . 

ఒక్క సాల్టున్నించి మొక్క. జొన్నేయించి” 4 

అనే చరణాల్లో నాగలి, గుంటరల పసి కి కన్చిస్తుంచి. దుక్కి ఒకసారి దున్న 

డాన్ని ఒకో సాలు దున్నడం అంటారు. అద్దు రండుసార్డు "వన్నితే ఇరువాలు: 

దుక్కి అనీ, మూడుసాన్దు దున్ని తే మూడో సాలు దుక్కి. అనీ. అంటూంటారు. 

'పగ్గాలు' అనేవి ఎద్దులను అదుపులో పెర్టిందుకు ఎద్దుల. కొమ్ములకు క వ్ర పై తాళ్ళు. 

అరకకు రెండు పగ్గాలను కలిపి ఒకటిగా వాడుతారు. కొందరు రెంటిని విడివిడిగా 

వాడుతారు. ఒకే పగ్గమెతే 18 నుంచి 20 బారల దాకా ఉంటుంది... ఇవి. సామా 

న్యంగా జసవనారతో తయారు చేస్తారు. రండు పురులు వేసిన తర్వాత ముడ్లో 

పురిని చేసారు. మూడో పురిని వేయడంవల్ల తాడుకు గట్టిదనం. ఏర్పడుతుంది. 

పొలాలకు ఎన రకాల పెర్తుం! టాయి. మిట ప్టచేను, చట్టుచేను, మ్మిరుచేను, బాడవ 

చేను, వాగుచేను, కుంటబేను మొదలయినవిధంగా ఉంటాయి. 

““మిట్టమీనీ ₹ే నును 

మి|రుమీనీ గే సేను'క5 అనేవి ఇట్లాంటి పేర్లను తెల్పుతున్నాయి. 

O00 —_ dy మన్నె రగ శృమి 

అర వరిగే లేమి ఆనే చరణంలో కన్పించే మన్నె రేగడి అనేది 

మాన్యంగా వచ్చిన రేగడి భూమి. నేల ల్రో కూడ రేగడి, ఎరభూమి, చవిటి 

నేలలు, మొరస నేలలు, ఇసుక పరలు, బంకనేలలు మొదలయిన రకాలుంటాయి? 

పందులు, నక్కలు, కాకులు _పెర్హకు న '(తువులు. వాచేబారినుంచి కాపాడడానికి 

చె తులు పొలాలకు కాపలా పెడుతుంటారు. 

83, అను, పా. రికి. 

84. అను, పా. 27. 

55. ఆను., పా. 27 

66. అను,, సౌ, ర2, 



288. ౧౧౧... పల్నొటిసీమలో కోలాటం. 

కా ష్ 

3 

నక్క_లకు వెదరేసినా పెగ్గె గెలిపిద్దు 

_సాల్తున్ని చి మొక్క_వొ న్నేయించి 

ఒక్క కాకీనై నా వాలకుండా జేద్దూ”' 87 అనే చర ణాల్లో పెరును 

నక్కలు, కాకుల నుంచి రక్షించే విధం తెలుస్తుంది. 

పోడ్రిపంటలు : 

 “ఏరుబడితే మేలురా''88 ఆనే పాటలోను, 

“గడ్డి గడ్డని మంచి దొడ్డగా బలికేవు” 59 ఆనే పాటలోను, 

. “కంచీ మేకల పాలూబో క 

పెంచూకుంటీ నాడీకురులూ ” 0, 

“గోవర్ధనగిరి గోవులుగాసెటి 
గోపాల కిమ్న నే బామా”9], 

 “పఫాలాకాసీ సువ్వేరావే పనసాపాటేకీ 

నేతీకానీ నేనేవతా నెలతాపాటికీ'' 9, 

“సల్ల దాగిన వారికీనాటిక 

కల్లు  సంగలేమెరకమ్మ. లోకానికి, 83 

“బరెనమ్మీ తీ బరెదూడా నమ్మితి” 

మొదలయిన చరణాల్లోను బ్యరె (గేదె), దూడ, గోవు, ఎద్దు, మేక 

మొదలయిన పకువులూ, పాలు, పెరుగు, నేయి, చర్చ మొదలయిన పాడి సంబం 



కోలాటం 'పాటలు * సామాజిక పరిస్థితులు " 287 

ధాలూ; చెంగలగగ్జి, గునగాకు, గోళగొండి కొండపిలకి, చిప్పెర, చల్ల కవల 

గడ్డి, చెంచలాకు, యె|ర గోగుల గడ్డి, లంజె సవరం గడ్డి మొ మొదలయిన ' పశువులు 

శ లో : ల్లో జు | "7 

తినే గడి రకాలూ మొడలయినవన్న కన్సిసాయి. 
టె . అంటి . 

న! 

ధాన్యాలు : కోలాటం పాటలో కంది, జొన్న; మొక జొన్న, పెసర, 
య 

శెనగ, వరి, వరిగలు మొదలయిన ధాన్యాల ఉసికి తెలుస్తుంది. కందిలో జడ 
అ శ ఆ . 

కంది, అట్టడకంది మొదలయిన రకాలు పండిస్తున్నారు. జొన్నలో ఎ|రజొన్న, 
తెల్లవొన్న, పచ్చజొన్న, పెరజొన్న, ఉత్తరాది ' జొన్న, హా బిడు జొన్న 

. మొదలయిన రకాల జొన్నలు మెట్ట E పాంకాల్లో ఇప్పటి టికి పండినునారు, 

మొక్క-వొన్న మాతం పల్నాటిలో కన్పించదు. పెర జొన్న ఐదు నలల పంట. 

తక్కిన రకాల జొన్నలు మూడు నెలల పంటలు. ఎరజొన్నలతో చేసిన 

రొ జైలు రోగులకు ఆల్ప్బాహారంగాను, పథ్యంగాను వాడుతారు, “ఎరజొన్న 

రొ ప్రైతో యెనపూస ముద్దతో యెన్నాళ్ళు యదిద్దురా”£్ అనే [పయోగం ఈ 

విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది, ఎరజొన్నలు దంచితే నూక.'ఎక్కు_వగో వస్తుంది. 

జొన్నలను దంచితే జొన్నలపె అతి స్వల్పంగా ఉండే పెపొర ఊడిపోతుంది. 

వేరుచేసిన ఈ పొరను జొన్న పిసరు ఆంటారు ఇది గేదెలకు మంచి పుష్టి గల 
హారం. పిసరు నుంచి వేరు చేసిన ' జొన్న లనే 'శొన్నబియ్యం అంటారు. 

వీటిని పిండిగా దంచి అన్నం వండుతారు. ఈ పిండితో వండిన వంటకాన్నే 

సంకటి ఆంటారు. వచ్చజొన్నల్లో పిండి ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి ఏటిని 

సంకటికి ఎక్కువగా వాడుతారు. ఎ[రవొ నైలు. తెల్లజొన్నలు లు, పెర జొన్న 

లలో పిండి ఎక్కువగా రాదు. ఎటి నుంచి నూ ఎక్కువగా . వస్తుంది. “ఏర 

జొన్న రొ ధ్రైలను వాడుతారు, 

ఇ 
1 

పొలాన్ని మరొక పైరుకు వినియోగిస్తారు. శనగ పత్చేకంగా పండిస్తున్నారు ( 

య 

95, ఆను., పొ, 100. 



“'కూరాకు లెదాయె కూడెట్టు 

తిందునే పెళ్ళామా, 97 

“కోసింది కొరకూర మట్టా నాసామి 
కొయ్యంది 'శెంచాలిమట్టా, 

“శేటకొమమ్మున సేరెడొడ్డూ నాసామి 

సేయకూరా- కొయ్యబోతే,”' 

“సోజ్జమైనా జొన్నచేలో నాసామి 

దోసకాయకు మోసపోతీ,*” 

''బాయిలున్నది బలుసుకూరా నాసామి 

_ నేలబవారిన నెల్లికూరా, ” 

““వాలుగొమ్మల సింతసిగురో నాసామి 

వండిపెడితే వలపు తీరు, 96 

“ఉలిఫపొటూ యిలు గపి? 
ర్ ర్ చ 

మలెమొగ మంచమలి'' 
cc a (స) 

“సింత జూడు సిగురు జూడు 

సిన్నిదాని పొగరు జూడు” 

“యింటి మీని సిక్కుడు తీగె 

అన (పయోగం ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. 

అను,, పా. 27. 

అను పా, 27, 

అను,, పా, లిరీ 
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ఇంటిమిని కల్చుకూనేె, " 

“వ తబోత 'వంగతోట - రానుబోను రాగితోట,"”ి 

“ఉప్ప గోంగుర వూర దొక్కు త్రో 100 మొదలయిన చరణాల్లోనూ; 

“సొరకాయా సొక్కం బీరాకాయా”191 అనే పాటలోనూ కొయ్యకూర, చెంచలి 

కూర, చేమకూర, బలునుకూళ , నెల్టికూర, దోస, చింతచిగురు, ఉల్లి, చిక్కుడు, 

వంగ, గోంగూర, సొర, వీర, బెండ మొదలయినవాటి కూరల ఉఊనెకి తెలుస్తుంది. 

ఉపవృత్తులు న 

(పజలు అనుసరించే చేతిపనులు వారి సంపాదన మార్గంగా ఉపయోగ 
పడడమే కాకుండా కళానె నైపుణ్యాన్ని "పెంచుతాయి. పరి శమల్లో పట్టు పరిశ్రమ 

ఒకటి, పట్టులో మణిపట్టు, పచ్చనిపట్టు, సరిపట్టు, రత్నంబుపట్టు, సంకుపట్టు, 

మర కతపటు పట్టు, పొంబట్టు, నెర పట్టు, ౩ వెలిపట్టు, నేశ్రంబు పట్టు మొదలయిన రకాల 

పట్టువస్తాలున్న ట్లు పల్కు రికి సోమన న పేర్కొన చ విషయం గమనించదగ్గది ,102 

“అలివేల్మంగ మ్మ గారు ఆవి లచ్చువమ్మగారు 

పట్టుసీర లంపరమ్మ సెంచువారికి'' 103 

అనే చర ణాల్లో పట్టు ఉనికి తెలుస్తుంది. ఇంకా- 

వద్దు వద్దనగా స్రీ § కొల్లకొర్ణిగ వెటి 
యట 

ముూూలనా యింగింత ముం తలో దాపెటె 

పొద్దు టన్నములోకి పొలము సీ క  ంపిద్దు”' 10% అనే చర ణాల్లోను, 

99. అను., పా, 5. 

100. అను., పా. 65. 

101. అను, పా. 125, 

102. బసవపురాణం, పు. 99. 

108. అను., పా. 9. 

104. అను, పా. 27, 

PK-19 
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దుత్తమీదా దుత్త బెట్టి, "105 

అనే చరణాల్లోను కన్పించే “ముంత, దుత్త, లొట్టి, కడవ అనేవి పల్లెటూళ్ళలో 

వాడుతుంటారు. కుండలు తయారు చేయడం ఒకరకమెన చేతిపని. ఇది 
కుమ్మరి కులం వాది వృత్తిగా స్థిరపడింది, కుండలు కాల్చే చోటును “ఆము 

అంటారు బంక మట్టితో చేసి, ఆరబెట్టిన తర్వాత కాలుస్తారు. కాల్చిన కుండలను 

అమ్ముకొని డబ్బు సంపావెస్తారు. కుండలేకాక గృహ పరికరాలుగా వాడుతున్న 

ముంతలు, దుత్తలు, కడవలు, కూజాలు, తొట్లు మొదలయిన వెన్నో చేసారు. 

“పెద పెద్ద నాగళ్ళు పేరైన గుంటకాలు "17 అనే చరణంలో కనించే నాగళ్ళు, 

గుంటకలు మొదలయిన వాటిని వ్మడంగి తయారు చేసాడు. నాగలి పొలం దున్న 

డాసికీ, గుంటక పొలం చదును చేయడానికీ రైతు వాడే వ్యవసాయ సాధనాలు. 

నాగళ్ళలో రేగడినేలల్లో దున్నే వి పెద్దవిగాను; ఇసుక, మొరస, చవితి నేలల్లో 

దున్నేవి చిన్న ఏగాను; మాగాణిలాంటి పొలాల్లో దున్నేపి చాల చిన్నవిగాను 

ఉంటాయి నాగళ్ళు, గుంటకరే కొర వడంగి గరు, దంత మొదలుగా ,గ్గఆ 

వ్యవసాయ సంబంధ మెన ఆన్ని రకాల సాధనాలు తయారు చేనొడు. అందుకు oy (HRN ది 

ముఖ్యంగా ఉలి, వాదిస, డాగలి, పటుకారు, సరిగాం, సు Dy రంపం, పిడితాను ౮ Lc: 
మొదలయిన పరికరాల్ని వడంగి వాడుతాడు. 

PhS జీవన విధానం 

జీవన విధానంలో పజల ఇల్లు _ వాకిళ్ళు, ఇంటి పరికరాలు, పాడి = 

105. అను., పా. 95, 

106. అను, పా, 27 

107, ఆను, పూ 88, శ 
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కొందరు వేస్తారు. కొందగు వేయరు. మూడంగుళాల వ్యాసం లావుగల పొడవైన 

కర్రలు చుట్టూ అమర్చుతారు. ఎ ఏటిని వాసొలు అంటారు. ఏటిమీద | కప్పు వేస్తారు. 

మిద్దెలు చుట్టూ సోడ్రలు పెన చూలంనిలువుగాను, దూలంపెన కడ్తిలు 
(స రు ర ఉట 

తొ 

గాను అమర్చుతారు. రెండంగుళాల 

పడల్పుగల చిన్న చిన్న కర ముక్కలను చిరుత అంటారు. ఎట్స్పై సామాన్యంగా 

చవిటి మట్టిని పోస్తారు , పెదీరు పెపెన దొర్లిపోతుంది. పర్షాలు ఎక్కువగా పడినా 
(StI 

గి శో wl గే గి ww ugh ent "శ స్మ 

పీరు ఇంటిలోనికి దిగదు. కొందరు పాటమట్ట (చవిటిచారలుగల నల్లమన్ను ని 
థు ౮00 (పహ 

వాడుతారు. కొందరు చిరుతకు బమలుగా కడ్జీలమీద బండలు వాడుతారు. ఇవి 

పెద్ద పెద్ద ఎరనాపరాళ్ళు. చాలపల్చగా ఉంటాయి. వీటిని చూరుకు గూడావాడు 

నో లీ మ వో వ్ జ మణి 

తారు. కడీలకు తాటి, బిల్టుడు, చిరుమాను, యగ, యుపె, చక, మద్దీక[ర 

ణ్ 5 అలో 

జాతులను వాడుతారు. చూలాలకు తాటి, పేళు, ఇంకా చేవగలిగిన యేపె, వేప, 

య్ my ట్రీ న మం ది 7 KM ae దాస way We ay wdfn అధ న కరర ల ఇన 
5, మచి యొదలయిన క।|రతాతులు వాడుతారు. ౧ డఉలకు రాళ్ళ మధ్యన 

టి 
స / 

మట్టిని వాడి పైపూతగా సిమెంటు చెస్తారు. కొందరు ఇసుక-సున్నం గానుగలో 
+ కలా be 

తిప్పి చెసిస గచ్చును వాగుతారు. ఇది చాతా గ గట్టగ ఊఉంటుంటి . ఇళ్ళకు రెండు 

తో ఇ” ల జం న. అలా ( శల కళ. గ క. , 

మూడు వాకిళ్ళు ఉంటాయి. : జొరుకుఉంం వాకిలి, సందువాకిలి, టొద్దవాకిలి 

ఇ YY అటో wanes టల ఆటీ సని వ జ వ జీ + “ ఇ జలే nm a Sal నాకీ 

మొవలయిన వాటి వరన పరుషుట పు వాకిలి ముదలయిస విధంగా వాకిశ్ళాల 
రాం ఓ 

అమ స బల్లి జాకి ఈ yD wu” Wn అట్ట Fa Na a . 

తళాలుంటాయి. సిమెంటు ఇనుములతి వటఅఎను రాం కటుత రపాఎసిన ఇంటిని 
చిం 

Naat won అంతపులుణా జమ. el 
మేడ, డాబా అని అంటుంటారు. ఎటల చాల అంతస్థులుగా వేస్తుంటారు. ధనమున్న 

ఓ pr) 

4 we wD MMe అకద rps in AD HTD an వ 
వాళు అవాంలో ఏవిథధ పరికరాలు ఇంటిగోడలకు నర్మ సారు, 

శ యి Wy meh 

అట్లీ a . జే ల్లో Whe! (శీ చు శ శో We wr అం జారి యి లి 

రెపరొలు : గదా పరిక రాట చేసే ఎ వసువులు, చకం_త చెసుని, 
aw వ్ అ 

mt 5 క. 4 ఎనో ‘4 fe yn జ, 7 

లోహాలతో పస వసుపులు ఎ త్న ఉంటాయి. గిద, తవం, గవ, ముంత, 
న్ ౪ od రః ' 

లో ళీ గో ఖీ ప జ లో (70 శ ॥ + శ . లీ అలీ wD టే | తో అ ఐస్ తా 

కడవ, దుత్త, బుంగ, కుండ, లొట్ట, తస్ట్ర, బుట్ట, గంప, గ డుగు, రాటము, చెటు, 
ల! 

శ న ల ఆన యం జ 0 య్ Me WR we nf ర్ ఇ ~ 

నావ, మంచి. ౧ దల, దిప్చు, ౮ హారం ఈల, ర్చి, చమురు, చొహొచి, 

త్ త్ ష్ జిం న ram మీ టం వం న A pM” nf జల అలన లలి లో 
కుదురు, దహ, చుషాుటి, సూప = మొదలుగా రజుజులి వాడినా వ. గ్యెదగాపుచు 

స్, pen (న్నా 

మం నటీ టై 155 ఇలా ప్త ఇ "త్రో Wa rd. జ్ దానీ 

ప్ లాలు త్త డా) ME Shee గద్ద ము ae ౨ 6. ట్ర స "ల, toe ' కా 
c pa ఛు! 

ఎనిమిదోభాగం. 
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4 గిద్దలు = 1 సోల 

2 సోలలు = 1 తవ్వ 

2 తవ్వలు= 1 మానిక 

డీ సోలలు = 1 మానిక 

ఎవం బు ఖో w ఎట్ గ ల వేం న ఉం గో Pw ew మొదలయిన విదంగా ఈ కొలమానం ఉంటుం ఎత, చన బుంగ weg Cel 

దుత్త, లొట్టి అనేవి మట్టిలో చేసిన పృాాతలు.ఎటిలో క నవ అడేదానికి, గ్గ ఆేది 

దురొకపేరు. కడవ ఆకారంలో కడవకంచె రక్కుదగారి కడవలో సగంగా 

పరిమాణంలో ఉన్నా దాన్ని దుత్త అంటారు. కుండకు వ ఎదల్డుగా ఉంటుంది. 

ఆకారంలోను, పరిమాణంలోను చెంబు కు సరపోల్చదగింన ముంచ. దుత్తను వలు 

తీయడానికి వాడుతారు. వాపితో టే అమ్మురుంటారు. కలుకు వాదే ఈ ఏపి (తను 

“లొట్టి అంటారు, 

తట్ట, గంప ఒకేదానికి చేరుదేరు పేర్లు. ఇడేఆకారంలో, తక్కువ సకిమా 

ణంలో ఉన్నదాన్ని బుట్ట ఆ ంటారు. ఈ తట్ట బుట్టలకు దురు, కొండచువ్వ, 

పాము కోర, ఇతర రీగె జాతుల చువ్వలు, (ప త్రి కి, కందికి మొదలమునపి 

పల్నా టిసీమలో ఎక్కువగా కన్పిస్తాయి. రాట్నము నూలు వడికే సాధనం, దవ 

సాయంగల రైతుల ఇండ్లలో ఉంటుంది. చాప ఆల్లకానికి ఈర ఆకులు, తుంగ, 

జమ్ము లను వాడుతుంటారు, మంచాలకు నులక ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది, ఈ 

నులకను గోగునార, జనపనార, సాగనార, కలబంద నారలనుంచి (తాక పేని 

తయారు చేస్తారు . సంపన్నుల ఇండ్లలో మంచాలు రేకుజాతి కర్రతో చేరు పసారు 

నూటికి తొంబై పాళ్ళు (గామా నాలో మంచాలకు బిల్దుడు, చిరుమాను, ఏగె, నర్షంగి 

మొదలయిన జాతుల క|రబు వాడుతుంటారు 

_పజా సౌకర్యాలు 

ఏ రకమయిన పరిపాలన జరిగినా (పజలకు సౌకరాంలు కల్లి చడం 

పాలకుల విధి. [పపంచంలో విజ్ఞానం ఆభివృద్ధి అవుతున్న కొద్దీ సొ న్ "కరాలు 

పెరిగిపోయాయి. ఆయా సౌకర్యాల. (పస్తావన కోలాటం పిల్లో కూడ కన్ని 

స్తుంది. సీకదించిన పాటల్లో రక్షణసౌె లెకర్యాలు, న్యా ్యయవిష యాలు, వితిపారుద అ, 

వ్ న. వష 

రవాణా గం సౌకర్యం, రలు మార్గాలు, దిద్చుక చు తంతి | భల వై అ వొవమా తోరం, 

చ డల 
లహ 

ల 

ఈ 



నాణేలు మొదలయిన సౌకర్యలు కన్పిస్తాయి, పూర్వకాలంలో కూడా (ప్రభుత్వాలు 

రక్షణ వ్యవహారాలు ప చెష్టంగా అమమ పరిచేఏ. పజలకు రక్షణ కల్పి అచనిదీ, 

నేరస్తులను శిక్షించనిదీ ఏ ఏ (పభుక్వమూ గట్టిగా నిలువలేదు. కౌఎట్ట _పజలకు 

రక్షణ కల్పించడంలో (పభుత్వం శ్రద్ద వహిస్తుంది... (గామాలనుంచి నగారాల 

దాకా రక్షణ సౌకర్యం వివిధ పద్దతులలో ఊ.టు౨ది. గామాల్లో మునసబు, 

కరణం. అనేవారు (గామోద్యోగులు ప్పీద్రిక్రి సహకారులు గా మోతాదు, వెట్టి ఆనే 

వారుంటారు. గామాల్లోని నేరస్థులను ఫీద్రి ద్వారా పట్టణాల్లో ఉండే రక్షణ శాఖ 

కార్యాలయాలయిన పోలీసు సేషన్లకు పంపుతాడు నేరస్థులను పోలీను నసైషనుల్లో 

నిర్బంధించి, న్యాయ స్థానాల్లో విచారణ జరిపిస్తారు. శిక్షలు అమలు పరచే 
చోటును జైలు అంటారు. ఘోరమైన నేరాలకు “మర ణదండని, .“జన్మఖై దు” 

లాంటి శిక్షలు విధిస్తుంటారు, 

“కొండమీనా దాని యిల్లూ నాసామి 

కొలిమి తిత్తులు దాని సళ్ళూ 

ఉండవచ్చును దాని కొరకూ నాసామి 

సెయ్య వచ్చును జల్మకయిదు”, 114 

“కట్ట కొమ్మున దానియిల్లూ నాసామి 

ఎర బుగ్గలమీద మనుసూ 

దాని కోసము నేనుబోతే నా సామి 

ఆరు నెల్లు జల్మకయిదు, ”115 

“పోలీసు జవాన్ట బిలిసి 
పొడిపిద్దునా నిన్ను 

యెట్టివాళ్ళ బట్టిచ్చి 

నెట్టిద్దునా నిన్ను, ” 116 
“కకం 

“కంది పువ్వందనము తుమ్మీదా నీ 
"కరణము పేరేమి తుమ్మీదా, 

114. అను, పా, కిరి. 

115. అను, పా, 60. 

116. ఆను, ఫా, 42. 
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_ మునగ పువ్వందనము తుమ్మీదా నీ 

ముడుసూబు పేరేమి తుమ్మీదా, 

మోదుగ వువ్వందసము తుమ్మీదా సీ 
మోతాదు పేరేమి తుమ్మీదా, 

ఎలక పువ్వందనము తుమ్మీ దా నీ 

డి 

నన 
అనే చర ణాల్లో కన్పించే జన్మఖి డు, వొంసు, మునసబు, కరణం, 

మోతాదు, వెట్ట అనే పదాలన్నీ రక్షణ శాఖకు సంబంధించినవే, 

పూర్ణకాలంలో చెరువులద్వారా నీటినిపారించి కొంత భూమిని సాగుశేసి 

పంటలు పండించేవారు. ఇప్పటికి కొన్ని  హౌంతాల్లో చెరువుల కింద నాగుజరుగు 

తుంది. 

ఊరికి దచ్చిన వయిపున 

సిన్న సెరువు కట్టకింద” 118 

అనే చరణాలోని చిన్న చెరువు జూలకల్లు (గామంలో నివి. ఆటే 
ఛా వ్ 

“ఆహా నల్లమలలో పుటి 
చం 3. 

కొండ గుహలు దాది 

కంబం సెరువూ జేరినావా” 119 

అనే చరణాల్లోని కంభంచెరువు చాల (పసి 

చాలాపొలం సాగు చేస్తున్నారు. వరి3 పెరుగాక . చెరకు, 

పంటల్ని, చెరుల్ని కూడా పండిస్తున్నారు. 

అకగొ సింతల సెరువు అంచునా పెద్దరము”, 20 

117. అను., పా. 99. 
118. అను., పా. 12. 
119. అను., పా. 17. 

120. అను., పా. ౨5. 
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నిండే తురకప్ప శెరువు 

తూరు పలుగు తెల్లబా రె' 12] 

అనే చరణాల్లోను కన్పించే. “చింతల చెరువు, తురకప్ప చెరువు మొదలయిన 

వాటివల్ల నీటిపారుదల ఉనికి తెలుస్తుంది. నాగార్జునసాగర్ ఆనకట్టవల్ల ఆంధ 

(పదేశ్లో చాలవరకు నీటిపారుదల సౌకర్యంగా ఏర్పడింది. దీనివల్ల వరిపైరునే 

గాక (పత్తి, మిర్చి, పొగాకు, చెరకు పసుపు, మినుము, వేరుశెనగ మొదలయిన 

వాణిజ్య పంటలను పండిస్తున్నారు. 

“నంది కొండా వచ్చెనురో రన్నా రైతన్నా 

నీ కట్టమంతా కీరునురో రన్నా క్రూలన్నా'''22 

అనే పాటలో విపులంగా వర్ణించబడింది. సరుకు ఒక (పాంతం నుంచి మరొక 

(ప్రాంతానికి సులభంగాను, తొందరగాను చేరేందుకు గాను రవాణా సౌకర్యాలు 

ఎక్కువగా ఏర్పడ్డాయి. [పయాణాలకు మోటారు వాహనాలు, రైలు సౌకర్యాలు 

ఉన్నాయి ॥ 

'“వ్పుంగళవారం పది గంటలకు 

మాయదారు కారు వచ్చే 

కారును నిలయేసి నారా 

డయివర్ని సెయిబట్టి లాగియేసి", 128 

" “జాతీ దొరలా బండి 

. మల్లొచ్చే మారు బండీ,” 124 

“రె ల్వేలు రాతాలు వెలట్టరు 

మాటలతో యెయ్యామడ ముచ్చట''1£5 

అనే చరణాల్లో కారు, రెళ్ళు ఉసికి తెలుస్తుంది. 

121. అను., పా 61. 

199, అను., పా. 65. 
128. అను., పా. 12. 

124. అను., పా. 59. 

125, అను., పా. 65 
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నేటి పపంచంలో విద్యుత్తు రోజువారీ వాడుక వస్తువుగా తయారయింది. 

దేశంలో ఒక గంటి విద్యుత్తు ఆగిపోతే కోట్ట రూపాయల నష్టం ఉంటుంది. తంతి 

సౌకర్యం (గ్రామాలకు కూడా కల్లించాలని (పభుత్వం సంకల్పిస్తుంది. పై 

చః ణాల్లో ఈ విద్యుత్తు, తంతి సౌకర్యాల (పస్తావన కన్పిస్తుంది, కొలమానాలు 

మారినప్పటికి _గామాల్లో ఇంకా పాత కొలమాన పద్దతులే వాడుతున్నారు. గిద్ద, 
సోల, తవ్వ, మానిక అనేవి కొలప్మాతలుగా వాడుతున్నారు. కాలమానాన్ని 

తెలిపే సాధనం గడియారం. దీనివల్ల గంటలు, నిముషాలు, సెకనులుగా కాలాన్ని 

లెకి గ్రాస్తారు. 

“నిన్నుజూడ నేనొక 

నిముసమో ర్తునా మోహన”126 అనే చరణాల్లో గడియారం &నికి 
తెలుసుంది. 

ఇప్పటి నాణేలకు పూర్ణం కానీ,అర్థణా, అణా, బేడా, పావులా, అర్ధరూపాయి, 

రూపాయి అనే నాణేలుండేవి. ఇప్పటి పొవులా, ఆర్ధ రూపాయలమీద 26, 50 

సంఖ్యలున్నాయి. పూర్వం పాప్పలా, అర్థరూపాయిలమీద సే శే ఆనే సంఖ్యలు 

ఉండేవి. ఆమానం ఇట్లా ఉంటుంది. 

లి కానీలు = 1 అర్థణా 

బి అర్ధణాలు = 1 అణా 

2 అణాలు = 1 బేడా. 

9 బేడాలు = 1 పావలా 

లి పావులాలు = | ఆర్థరూపాయి 

వి ఆర్థరూపాయలు = 1 రూపాయి” 

కాడసన్నము కారపాకులు 

కాసీకి మూడాకులు” 127 

ఆనే చరణాల్లో “కానీ” ప్రస క్తి గోచరిస్తుంది. 

126. అను, పా. లిడీ, 

127. అను, పా. 19, 
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ఇతరాలు 

“ఏ ముండ దగిలిచ్చెరా కొడుకా 

..... శ్నేబోలు సెగరోగమూ”]28 అనే పాటలో గుప్తరోగం, దానికి. మందు 
వాడే విధానం తెలుస్తుంది. శగ్గరోగం అనేది మర్మాంగాల వద్ద వచ్చేది. దీనికి. 

మందు రాసేటప్పుడు. ఒక కోడీకత్తో రాస్తారు. వ్రోడ్రీక వెం[టుకలు మెత్తగా 

ఉండి, పుండుకు వత్తిడి తగులకుండా ఉంటుంది. ఈ రోగస్టులకు (గామాల్ల 

వెన్నపూసతో ఎరజొన్నరొక్టై మాతమే తినదగిన ఆహార పదార్థం. పథ్యం 

జ్మాగత్తగా ఉంచుతారు ప్తరుషుల నుంచి స్రీలకు, స్రీలనుంచి పురుషులకు 

వ్యాపించే అంటు వ్యాధి ఇద్, ఆయుర్వేదానికి (గామాల్లోపచారంబాగుగానె 

ఉంది. దినిని నాటు వైద్యం అంటారు. కొన్ని మూలికలు కలిపి ఈ మందులు 

నూరుతుంటారు. పాము మంతం, తేలు మం తాలకు కూడా (ప్రచారం బాగా 

ఉంటుంది. 

మంతరించే నాథుడుంసే నాసామి 

మల్లెపూలా పానుపే ద్దు” 12 అనే చరణాల్లో తేలుమం(తాగాళ్ళ ఉనికి 

తెలుస్తుంది. తేలు కుట్టినచోట "గాయాలకు కోసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలతో రుద్దుతూ, 

మం! (త గాళ్ళు వేప మండలతో తేలుకుట్టిన వారిని ౧ గదుడుస్తూ మం|తిస్తారు. వేపాకు 

చేదు కాబట్టి మంత గాడు వేపాకు నమలిన- దువల్ల పాము కుట్టిన వారికి విషం 

ఎక గాదని నమ్మకం 

నపుడు కయిక కుతికా ని:డొడ్లూ బోసి 
కూర్చి చ.వకపోయెరా” 130 అనే చరణాలలో వడ్డకో చంపడం అనే 

విషయం కన్పిస్తుంది. విధవరాం[డకో ,  పెంద్దీకాని కన్యలకో పుట్టిన బిడ్డ లవల్ల 

అపఖ్యాతి వస్తుందనుకున్న వాళ్ళూ, రేదా ఒక బిడ్డ పుట్టుక ఇష్టంలేని. వాళ్ళు 

బిడ్డలకు పుట్టగానే కుతికలో వడ్డుబి నొ'స్తారని లోక వ్యవహారం. 

128. అను., పా. 100. 

129. అను., పా.ిరి. 

180. అను,, పా. 7ర్. 
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“పోతుంది సూడరా కల్రింటికీ 

లంజె తాగినంకా రాదు మా యింటికి”13! 

అనే పాటలో కల్లు (పసి గోచ)స్తుంది. ల్తుళో తావెకల్లు, ఈకకల్లు, మేడికల్లు, 

వేపకల్లు ఆనేర కాలు ఉన్నాయి. మేడికల్లు, వేపకల్లు ఆరోగ్య సంబంధంగా మందుగా 

వాడుతారు. ఈకకల్లు, తాటికల్లు మత్తు పానీయాలుగా వాడుతారు. కల్లు అమ్మే 

ఇండను కలిండు ఆంటారు. కలు పోసే వాతను లొటి ఆంటారు. కలుమతు 
C3 (9 య లు టు C3 తానా 

పిరిగిపో వడానికి మజ్జిగ తాగుతారు. 

కట్లు (పజల్లో వాడుకలో ఉన్న నిత్యావసర వస్తువులు, ఆచార వ్యవ 

హారాలు, ఆహారవిహారాలు, ఆభరణఅలంకారాలు, జీవనవిధానం మొదలయిన 

వన్నీ (పకృత పరిశోధనకు సేకరించిన కోలాటం పాటల్లో కన్పిస్తున్నాయి. 



ప్ర మ్మి దో 

అధ్యాయం 
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- ఇల్ల ఖో om జ కా 
ర వ చిట్ గణ రీతులక ంరు 
(ae ఓ రు ల 

పాటలకు ఆనుసరణలు, అనుకరణలు కని సాయి. ఉదాహరణకు “ఏరువాకా 
స్స సాగారోరన్నో సిన్నన్నా” అనే పాట అనుకరణలో “నండికొండా వచ్చెనురో 

రన్నా సిన్నన్నా” అనేదీ, “సుబ్బదాసునె 7 ఎస శ లో క్ట ల SS ర ర ౪ డగ బ్బ లో 
ల an . బెం యాతి శి OS లో వ్ 

అనేదీ కన్పిసాయి. జానపదుల నొళ్ళలొ నలిగినపుడు వాణి రూపు రెఖల్లి 

Wty a ~ ౭ జో ~ అలో oy లో ల్ జాలీ a FF ba] 

నష్మ ఇెటబాెతుి ఇంలో, | రాగో పదథి 0 నోలుసూ వానపదగే యాల 
రు య థి వాజి రా 

Var అలీన ల్ ఒల్లో RCN వ శ్ నం విశిష్టతలు పరిశీలిద్దాం. జానపదవాజ్మయంళోని భాషతో క బ్రపిపరిణామ 

చీతు ను దుష ఉం . జల ఇ నం వాలే? స్వే వ శ. మెం ది న్ Hy 2 అయి, య గుంలులు, Ds ఆశలెలు, YG లా జా రంతాలు, టు అ 
యు ఫై a) చ 

Wnt ఆర ర గొ జ ~ eu ఇ జ nr ఛ జ టం 
ఫఅత్యయాల్ల వశేషరూపాలు, చెంత రూపాలు, వాకా నిర్నాణంలొ  వోపషతలు 

స 2 2 లీ న్ 

య్ నీ దూ WaT న్ కన్పిస్తాయి కుక్ ఎత గ్రా దాగి, పసిళరిదాం 
అజాత క ణు 

a 
టల్ 

ఇ హా ~~ ఇ శా. ల , a . జీ గటి అనాలా ల్ ల నో 

సంబంధంచిన | పలు గాలు తాళానిక్క అయకొ సరి పెళ్టాందుకు ఎరిగిన ఉచ్చార ష్ ; 

~ క జ లు త అల్లో ఇ ష్ చి విశిషతలు కావచ్చు. ఉచ్చార ణకు సంబంధించిన ,హాస, చెర ఖఇెదాలు (పతి 
ట్ యు లీ చు 

పదంలోను కస్పిసాయి మచుకు కొన్ని మా! తము ఇచ్చట ఇవ 
అంట mae | పు క్ష 

డ 
ణ్సు వ అ. ర 

ఇందు మొదటి రూపం జానపద సాహిత్యానికి, రెండొ రూదం ఎష్టనాహితా సికి 
ఫ్రీ 

సంబంధించినది. 
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పచ్చమారాటీలు పచ్చమారాటీలు (పా. 1) 

వాతము < వస్ర్రము. 

తడిన వాతము మెడన లింగము నొసట ఈబుది రేకదీ(పా. 95). 

సావారుషసవారు. . 

మేటీ సావారి మీన వచ్చెనమ్మా యెల్టిపోయెనమ్మా (పా.98). 

li) ఈష ఇ : 

రూబుదిళవిభూతి. 

తడిన వ్యాతము మెడనలింగ ము నొసట యీబుది రేకదీ (పా 95]. 

111) ఊడ ఉ: 

గూళ్ళదిుగుండ్డది- 

జామా మాంచిదీ బంగారూ గూళ్ళదీ (పా. 42). 

vi) ఉష ఊ: 

ఉరమెళశళు ఊర్మిళ. 

ఉ త్తమయిల్లాలు ఎదురూగ రాగానే - 

ఉరిమెళతో ఏమందురా (పా. 75) 

ఏ 

మేచ్చగ ఇ మెచ్చగ. 

ఫోరా కిష్నని పడతులు మేచ్చగ (పా, 90). 

మోతీ మాలు మొటి మలు. 

మొకమెల్ల మోటీ మాలదీ అదీ (పా. 69). 

b. ఉచ్చారణలో పదమధ్య అచ్చుల మార్చాటు. 
వ 

i) ఆ~అ: 

ఎరకాలా ఇ ఎరుకల. 

ఎరకొ లా వారింట్లో సిన్నా దీ (పా. 21) 

పరూడావూ ఇ వీరుడవు, 
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ఏకైక వీరూడావూ లోకాబి వందితుడావూ (పా. 11). 

సందామామ చ చందమామ. 

సందామామల బట్టి - సందిటి కేసీ కొట్టీ (పా. వర్). 

మేనాత్తవే ై మేనత్తవే. 
సెల్లెలా మా తల్లివే సిత్తమున మేనాత్తవే (పా. 5). 

నిరతాము ఇ నిరతము. 

వరములిచ్చీ రచ్చింపు - నిరాతాము నీ దాసులము (పా, 80). 

ii) ఈ: 

మాంచీది ఇ మంచిది. 

బామా మాందీది బంగారు గూళ్ళది (పా, 42). 

యిడీగాను “ విడిగాను. 

ఆహాయిచ్చల యిడీగాను గజ్జెల కొండా దాటి, (పా. 17). 

ఊరీకి ఇ ఊరికి. 

ఊరికి దచ్చిన వయిపున (పా, 12). 

1ఊ య్య ఉ: . 
పట్టూకు ఇష పట్టుకు. 
పట్టూకు దొరకానీ పాపారా (పా. 21). 

కన్నూలదీ మ్ కన్నులది. 

నూనె బుంగది జాగు కొప్పుది - కొటుకా కన్న్నూలది (పా, రిల్స్. 

నవ్వూలు ష్ష నవ్వులు. . 

మొలకా నవ్యూలూ మోవంపూ సూపులూ (పా. 96). 
శంబూని % శంబిని. . 

శంబూని రానీ దేవి నీకు యిదిగొ మంగలం (పా. 6. 

కులమూదీ  కులముది. 

ఏమీ సేతుర తమ్మూడా అది కానీ కులమూది (పా. 42), 

iv) ఉషడఊః : | 

ఈబుది ఇ విభూతి. 

తడినవా[తము మెడనలింగము నొసట యీభువిరేకదీ (పా, 95). 

PK.£0 
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0) పదాంత (హస్వాలు దీర్హాలుగా కన్పించడం. 

ij) ఆకషలఅ: 

తడపడకా ఇ తడపడక. 

కుడి ఎడమల తడబడకా వౌడిగా (పా, వతి). 

ఎరకా ఓ ఎరుక, 
ఏనాటి ఎరకా లోళ్ల (పా. 26). 
ముండా ఇ ముండ. 

ముండా కడుపున మూడులో కార్పండీనాయండీ (పా, 64). 

బాకునా ఉష బాకున. 

నిన్ను బాకునా యేసేరు సిన్నయ్యా (పా, 1. 

అంసా ఇ హంస. 

అంసా మొగ్గల రెయికాదీ (పా. 69). 

ii) ఈష; 

పామును బర్లే జోగి యెవరే సందమామా రాజూ (పా, 4%). 

మేటీ యొక్క మాల్ల క్రై సందమామా రాజూ (పా, 84). 

గోళ్ళగొండి జ గోళ్ళగొండి. 

కొండపిండీగాదు గోళ్ళగొండీ గాదు (పా. 48). 

గబ్బీ చ గబ్బి, 

దాని గద్బీ గుబ్బాలు (పా. 16). 

కస్తూరీ ఇ కస్తూరి. 
గందామూ కస్తూరి నాపై సిలకారించాదే (పా. 78). 

i) ఊఉ: 

చెంచలాకూ ఇ చెంచలాకు. . 

సెంగులూ యెగ గట్ట శెంచలాకూ గోసి (పా. 48). 

వెలుగూ ఇ వెలుగు. 

సీకు యెలుగూ దొరుకును చేరా (పా. 17). 

q య్ర్ ర్త A న a గ్ర 
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వాటమైనా కొత్త రాటమూ మన కొత్తె (పా. 27), 

గడ్జెలూ చ గజ్జెలు. 

కాళ్ళా గజేలూ చేక రా యేటూలూ (పా. 96). 

చెరువూ ఇ చెరువు. 

నువు కంబం సెరుపూ జేరినావా (పా. 17). 

d) ఉచ్చారణలో పదాదిలో ఉ, ఊ, ఒ, ఓలకు బదులుగా 

వు, వూ, వొ,వోలు కన్పించడం. 

వుత్తర < ఉత్తర. 

ఎరగొండకు వుత్తర వయిపున (పా. 12). 

వుప్పొంగు చ ఉప్పొంగు. 

వురుము % ఉరుము. 

నివు వురిమితే వుహాంగినావా (పా. 17). 

వూళ్ళో చ ఊళ్ళో, - బిట్టు చ ఒట్టు. 

ఈ ఊళ్ళో వుందే వొట్లు (పా. 2క్). 

వూరడవి ఇ ఊరడవి. 

నువ్వుండే దీ వూరడమి నువునండేది (పా 4). 

వొంటరి ఒంటరి. 

నేను వొంటరిగా యుండాలేనే (పా. 25). 

వొరిగి ఇ ఒరగి, 

వదిన కోసము" వచ్చి వారిది బండించి- 

వొరిగి పోతివ తమ్ముడా (పా. 8). 

వోరి ఓరి, వోరోరీ ఓ ఓరోరి. 

వోరి కంసాయినరా - వోలోరీ కంసాయినరా (పా. 82) 

వోలలాడు % ఓలలాడు. 

పట్టుసీర లేలసమ్మ- పారుటాకు లుండంగ - 

సెట్టుకింద వోలలాడె సెంచువారికి (పా.9). 

వోసందమామా % ర చందమామ. 

యింటుంటే బతుకామూ వోసందామామయ్యో (పా. 1). 
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Il. పదం మధ్య కన్పించే స్వరలోపాలు. 

పట్నము య్య పట్టణము. 

అన్నా [(బెమ్మ పట్నము పోదమంటే సీకటేమిర అన్నయా (పొ. రి). 

పాడ్మాటా ై పడమట, 

కొండలకు పాన్మాటా కోనేరు తొవ్వించి (పా. 75). 

మన్హ ద మనల. _. 

కండితంబుగ మన్ల కడనుంచి కడతేర్చు (పా. 27). 

దొర్ల ద దొరుల. 

సిల్లర ప్పులు దొర్లగొడుదూనే (పా, 7). 

పంది పాలెం < పందిరి పాలెం. 

ఊరీకి వుత్తర వయిపున-పందీపాలెం బాయికాడా (పా. 12). 

ఇద్దర్ని % ఇద్దరిని. 

ఆయ యిరికె పెల్లీలో యిద్దర్ని గలిపిరి (పా. 57). 
చెర్హో ఇ చెరువులో. 
కటమిన కత్తి మెరుపూ వోలలనా - 

"సెర్లోన సేవ మెరుపు (పా. శికి), 
మార్చేరము 6 మారుబేరము. 

నూర్చేర మమ్మేటి మాదలా మాది. 
అలివెల్మంగమ్మ దృ అలివేలు మంగ మ్మ" 

ఆలి వేల్మంగమ్మ గారు. ఆదిలచ్చువమ్మ గారు (పా. 9). 

మెల్కొని దయ మేలుకొని. 

నిదలోనే మేల్కోన నన్ను జూడ వే సెల్లెలా (పా, ర్). 

కుర్చొ ద బరిసె. 

వీచెలెయ్యగ జూసినారా- 

బర్సె లెయ్యగ జూసినారా (పొ 12). 

III. సద మధ్యంలో లోపించిన అక్షరానికి ముందున్న స్వరానికి దీర్భం రావడం. 

కోకాన & శోకమున, 

బతుకే యెతరా యిలలోన- 

సిదికే యేలల సోకాన (పా. 19). 

పగ్గాలు య్య పగములు. 
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IV. 

ముప్పూరి పగాలు ములకాల కరాలు (పా81). 

చుట్టాలు జ చుట్టములు. 

సుట్టాలు వచ్చి[ను మాయింటికి (పా. 79). 

కుంజాల ై పుంజాల, 

పుంజాల  పుంజముల. 

రోజుకూ నేనేడు కుంజాల నూలొడికి (పా, 27). 

వ|జ్రాలషవ| జముల. 

సిలకలున్న గూటిలొన వజ్జ్ఞరాల్న “వాన గురిసె (పా, 50). 

అఆద్దాలఅద్దముల: 

అద్దాల మేడలో యిద్దర ముండంగ (పా. 60). 

ఉంగరాలు ఉంగరములు. 

అనుమంతు దట్టిలు అయిదేళ్ళ కుంగరొలు (పా, 88). 

మోరీలు < మొహరీలు. 

వ|జాలు మోరీలు వర్తకులు కోమట్లు (పా. 88). 

“ఐ” కి బదులుగా “అయి, ఆయి” లు కన్పించడం. 

i) అయి షు ఐ: 

అయిదేళ్ళు జు ఐదేళ్ళు. 

అనుమంతు దట్టిలు అయిదేళ్ళ కుంగరాలు (పా. 88). 

ఇరవయి < ఇరవై, 

నులక యిరవయి అయిదు సారల తొట్టిని, 

ఏకయి క్ర చు ఏకైక 

ఏకయిక యారుడావ లోకాబి వందితుడావు (పా. 11). 

డయివర్ని ఇ డై9వర్ని. 

డయివర్ని సెయి బట్టి లాగి యేసి (పా, 19), 

ముప్పయి ఇ ముప్పై. 

జనవరి ముప్పయి సాయంకాలం (పా. రి). 

పయిడి < మెడి. 

పయిడి గిన్నెలో పొలువోసి (పా, 118). 

సయిలా శ' శె ల, 

మేరు సయిలా మందూ బసులామేపుసుండే (పా. 44). 

80 
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1) ఆయి “ఐ: 

ఇరవాయి “ ఇరవై, తొంబాయిళ త్ తొంబె. 

యూపునా యిరవాయి వోనాగా -- తోకాన తి కొంబాయి (పొ. 61). 

V. “జౌ కు బదులుగా అవు కన్పించడం. 

అవురవుర కొరెర, 

పగడసాలలాడుదాము పడతి జానకి లా అవుర వుర జానకి (పా. 71). 

కవుటాకులు ఉష కౌటాకులు. 

ఆకులమ్మా ఆకులూ శివరామపూరి కవుటాకులు (పా. 18). 

తవుడు % తౌడు. 
ఇ గ నేగలిపి (పా. 27). 2 6 

1. 

క ty ౭6 Gx యా 

జ 3 822% క్కెము _ సౌఖ్యము, 

దె వేళను పౌందనంటడు నవు క్క మే మమ్మక్కరో (పా. 120). 

వ్రమి|తి నా ని సొమ్మితి. 

ంఃకీవి దెచ్చియు నవుమితి కియ్యంగ (పా. రి). 

ఈ 

రో ర్ 

రగ 

VI. మహా పాణాలు అల్ప పాణాలుగా కన్పించడం. 

()కళషఖ 

అకిలలోక ఇ అఖిలలోక. 

ఆంజనేయ నిర్మలకాయా అకిలలోక పూబితాయా (పా. 11). 

దుక్కతనము % దుఃఖత నము. 
దు త్తిరంబు దుక్కతనము లావరించెనూమనల (పా. 10). 

సవుక్కాము య సౌఖ్యము. 

సందెవేళశను పొందనంటడు సవుక్కెమేమమ్మక్క_రో (పా, 120). 

గ షభ: 

2) పదాదిలో : 

గనమైన ఇ ఘనమైన. 
గనమైన సట్నాలు కదులు తున్నది టంగుటూరు (పా. 88). 

గోరము % ఘోరము. 

గోర మైనా అడిమిలోనే సీరెలుదికే సిన్నదీ (పా. 95). 
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b) పద మధ్యంలో : 
విగ్న ములు య విఘ్నములు. 

దండాము సీకు = యొల్ల యిగ్న ములు బాపుమాకు (పా. 80). 

1i1) టహుత: 

మటము ఇ మఠము. 
అది మాటిమాటికి సిముని దలిసే మటము-జంగము సిన్నదీ (పా.95). 

iv) తషథ: 

దు_తిరంబు 1 దుస్థిరంబు. 

దుత్తిరంబు దుక్కతనము లావరించెనూమనల (పా. 10). 

ఇ) ద_షథ: 

దశరదుడు 4 దశరథుడు. 

మీతాత దశ రదుడు నీమీనా దయదప్పె (పా, 4). 

_పేననాదుడు జ (పాణనాథుడు. 

(పేననాదుని గనవమ్మకోయిలా (పా, 68). 

vi) దషధ: డ్ 

దగదగ క ధగధగ... 2౧. న 

దగదాగ మానేటి జలతారు సీరెకుం. 

తగినట్టు రెయిక దెమ్మన్నది (పా. 114). 

దరించి % ధరింబె. 

రుదాచ్చలు . దరించె లింగ డూ- ; 

తులసి మాలలు దరించె రంగడు (పా. 110). 

దూర్తుడు ఇ ధూర్తుడు 
కరునా రసయూను డతిదూర్తుడు - గాతకుడతడండి (పా. ర్8). 

గాంది దేవుడు ~ గాంధి దేవుడు. 

ఆ స్తమించె గాందిదేముడ స్తమించెనో (పా. 10). 

వారది ~ వారధి. 

వొదినెకోసమూ వచ్చి వారాది బందించి (పా. 10).. 

నవదాన్యాలు < నవధాన్యాలు. 
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నవరతనాలకు నవదాన్యాలకు నాన్నెము గాంచితివీ (పా. 82). 

ఆద్దరా|తి మో అర్థరా కి. 

అద్దర్మాతి కడ నిద్దరపోతున యెవరనికీత్తును మామా (పా. 51). 

vii) పషఫ: 

పలము స ఫలము. 

ఆందరాని బలమంద బోకుమీ ఆశలుదీరవు వోరన్నా (పా. 117). 

viii) బ_ భః 

బప్తై గలిగినవారి బావము లోపల (పా. 21). 

బయము % భయము. 

నా మొగుడు బొయ్యాడు ఆడిమిలో వున్నాడు- 

నాకేవి బయము రమ్మన్న దీ (పా. 114). 

బారతదేవి  భారతదేవి. 

తల్లి జారతదేవికి నీవూ (పా. 121). 

బోగము ఇ భోగము. 

ఆది తదిమి దిమితక లాడుసున్న ది. 

కన్నె బోగము సిన్నదీ (పా. 95). 

ఈబుది ఉం విభూతి. 

తడిన వ్యాతము మెడన లింగము నొసట యీబుది రేకది (పా. 95). 

శంబూని ై శంభుని. 

శంబూని రానీ దేవి నీకు యిదిగొ మంగలం (పా. 6). 

కాంబోజి కాంభోజి. 

అదిగొ సూడు మంచి బొద్దులు దొడి గింది. 

కాంబో జి కాంబోజి అద్దాలు దొడిగింది (పా. 1). 

VIL “ణి కు బదులు ని కన్పించడం, 

అనగదొక్కు ై అణగ దొక్కు. 
పెద్ద పెద్ద అందరుగూడి _ అనగచొక్కు జూసినారా (పా. 12). 

గునము ఇ గుణము. 

శ్ 
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అనుమంతు గునమెంతో అతని సాయసమెంతో (పా, 8). 

బానము % బాణము. 

రామయ్య రాంబాన మెక్కు పెక్టైను. 

లచ్మనుడు య లక్ష్మణుడు, 

అమ్మతో యేమందురా అచ్మనా అమ్మతో యేమందురా (పా. రీ). 

సంరచ్చన 6 సంరక్షణ. 

వచ్చేపొయ్య సుట్టాలనెల్ట సంరచ్చని జేసిందాడది. (పా. TT). 

VII. i) 'వి కు బదులుగా బి కన్పించడం. 

నాబాబు ఓ నవాబు. 

నాబాబు మంగమ్మా వచ్చి నాదీ బాగమనే (పా, 61). 

11) పదాది 'వి కార లోపాలు. 

యీబుది % విభూతి. 

తడిన వాతము మెడన లింగము నొసట యీబుకి రేకదీ (పా. లిక్). 

యీపు జడలు ఇ వీపు జడలు. 

యీపు జడలది తోపురెయికది లోవలా తాబొందుదీ, (షా, 95). 

iii) “'సభనంతి అనె రూపానికి బదులుగా “సభవంతి” అనే రూపం 

కన్చిస్తుంది. 

కిలకిల నవ్వినట్టు వుండెనేమో- 

సబవంత జూసినట్టు. వుండెనెమో (పా. 62). 

1X. చ, శ, స - ల వినిమయంవల్ల ఏర్పడ్డ రూపాలు. 

i) శయషచ: 

శకము ఇ చక్రము. 
సెంకు శకము దరించె రంగడూ (పా. 110). 

శెంచలాకు  జెంచలాకు. 

సెంగులూ యెగగట్టి శెంచలాకూ గోసి (పా. శకి). 
శం|దవంక < చందవంక, 

అయ్యొ శం|దవంకలో సేతులు గడిగిరి (పా. 57), 
శంద్రుడు < చం|దుడు, 
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111) 

“పల్నాటిసీమలో కోళటం 

శందుని గనవమ్మా కోయిలా (పా. 68). 

శెరువు చెరువు. 

తూరుపునా మబ్బుపట్టెనాసామి- 

హం శిరువు నిండే (పా, 60). 

చనగాప ప (౫ శనగపప్పు. 
శెరశెర చెనగాపప్పు మన్నించె పెసరాపప్పు (పా. 125), 

సళచ; 
సల్లక  వ్వలగడ్జి య్య చల్చకవ్వలగ'డి. 

సల్లక వ్వల గడ్డి పిల్లోడా-మంచి సరసమైనా గడ్డి కు రోడా 

(పా. 48). 
ందమామ ఇ చందమామ. స 

నం దొమామల బటి నాసందిటిశేసి' క్రీ (పా, 26). ట్ - ఉ-[” | 
చ్చ 

' ., | 

iv) 

లుక జ చిలుక, 

' సింతమాను సిలక లార గవర మేటిగ్గేనులారా" (పొ. .. 

సిమటకు దాని పె సెదిరిన గందం. (పా త). - 

చస 

చన్నాయి య్య సన్నాయి. 

అయ్యొ సన్నెగళ్ళలో చన్నాయి వ మాట్టాడీ "(పా. లై. 

నళుళ; 

సివసివ ~ శివశివ. 

సివసివ మూరర్తివి గననాదా (పా. 112). 
స్రికిష్న చ (శ్రీకృష్ణ. 

శ్త్రీకిష్న మూరితినె సెంచీత (పా 1)... 

సూదులు య శూ[దులు. =. 
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అది సుట్టూ యామడ గట్టూ కొచ్చిన - 

సీడె నూ దుల సిన్నది (పా. లిక్). 

సృంగారము శృంగారము. 

బక్తి నృంగారముల త్ తోటి. పట్టిన కులుకు ఈ కోలన్నా (పా, 11). 

సెగరోగం ఇ శెగరోగం. 

ఏముండ దగిలిచ్చె! కొడుకా సేబొ కల్ప సెగరోగమూ (పా. 100). 

X. “హా కారం లోపించిన రూపాలు : 

i) పదాది “హి కారం లోపించిన రూపాలు. 

అంసానడకలు ఇఇ హంసనడకలు. 
సానడకలు నడిసే బామకు (పా. 87). 

అతము % హతము. 

దేవకి దేవుల కొడుకుల నందర అతము జేసితివిరో (పా, 82 |. 

అనుమంతు ఇ హనుమంతు... 

అనుమంతు గునమెంతో అతని సాయసమెంత్ (పా. 8). 

ఆయిగాను ఇ హాయిగాను, 

ఆయిగానూ మెలుగూతుంది సందమామా రాజూ (పా. 49). 

ఆరములు % హారములు, 

ఎగిరెటి రెక,_లకు కోయిలా - 

యెండి ఆరములూ జేయిత్తుకోయిల (పా. 63). 

11) పద మధ్యంలోని “హి” కారం లోపించడంవల్ల ఎర్చడే ఆచ్చుమీద 
“యి కారం చేరడం. 

మయిమ మహిమ. | 

మయిమ గల సీరామనమికి మరన మేమిటన్నయ్యా (పా. 118). 

రసయీనుడు ఇ రసహీనుడు. 

అయ్యొ కరునా రసయీనుడతి- 

దూర్తుడు గాతకు డతడండి (షా. 58). 
సాయసము ఇ సాహసము. a, 

అనువంతు గునమెంతొ ఆతని సాయన మెంతో (పా 8). 



816 పల్నాటిసీమలో కోలాటం. 

111) “హి కార స్థానంలో “వి కారం కన్పించడం. 

నెవరూ ఇ నెహూ, 
సితిని కనుల జూసి నెవరూ సేతలుడిగెనూ (పా. 10). 

1౪) పదాదిలో “హి కారం కన్పించడం. 
హారతి ఇ ఆరతి... 
హారతు లిచ్చిరి గాందికి హారతు లిచ్చిరి నాయనా (పా. రిక్), 

XI. “తి కు బదులుగా ద్విరుక్త చకారం కన్పించడం, 

సచ్చెము ఇ సత్యము. 
సచ్చెము తప్పేరు బీదల ముచ్చట కొచ్చేరు (పా. 108), 

XI. “శ కు బదులుగా ద్విరుక్త “చి కారం కన్పించడం. 

ఆచ్చెరియము ఇ ఆశ్చర్యము, 

ఆహాయిదేమదీ ఆచ్చెరియమైనదో (పా. 16), 

XIII. “ద్య, ధ్య లకు బదులుగా ద్విరుక “జి కారం కన్పించడం. 
సోజ్జము చ చోద్యము. 

| సోజ్జ్ఞమైనా జొన్న సేలో నా సామి. 

దోసకాయకు మోసపోత్రి (పా, 88). 

అయోజ్ఞ ఇ అయోధ్య, 
అరమరలును దాటి అయోజ్జకును బేరి 

అమ్మతో యేమందురా (పా. 8). 

మజ్జైన జ మధ్యన, 

వత్తవోత వంగతోట రానుబోను రాగితోట- 
యిద్దరి మజె యిరికి తోటరా (పా. 50). 

XIV. సంయుక్తంలో “యి కారానికి బదులు ఆయా పదాల్లోని పథమ హల్లుకు 
ద్విత్యం కన్పించడం. 

నాక్టైెము ఇ నాట్యము. 

నారదమునులు నా'పైము సేయగ (పా. 108)... 
నీలమేగ శ్యామ ఇ నీలమేఘ శ్యామ, 

(లాలో+న్ర్రీ కివ్న'య్యా నీలమేగా శ్యామన్నా (పా, 102). 
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XV. “కి కు బదులుగా ద్విరుక్త “చ'కారం కన్పించడం. 

i) చ్చ యక్ష; 

నీరజాచ్చ ఇ నీర జాక్ష. 

నినుమెన నిలయ సజ్జన నీర జాచ్చుడేమోహన (పా, 84). 

పంకజాచ్చి % పంకజాక్షి. 
అయిమావాతి అన్నపుర్నా - పంకజాచ్చి పద్మావాతి (పా, 118). 

పాండవపచ్చ % పాండవపక్ష, 
పచ్చివాహన పాండవపచ్చ (పా. 86). 

'రుదాచ్చ వ రుదాక్ష. 

రు|దాచ్చలు దరించె లింగడూ (పా, 110). 

లచ్చిమిదేవి ఇ లక్ష్మిదేవి. 
లచ్చిమి దేవి మిద్దెల దనక లచ్చనంగ తీసకొచ్చి (పా, 62). 

ii) చ్చ ఇత్ష: 

పచ్చివాహన ఇ పక్షివాహన. 
పచ్చివాహన పాండవపచ్చ (పా. 86). 
సంరచ్చన చ సంరక్షణ. 

వచ్చేపొయ్యే సుట్టాలనెల్ల సంరచ్చున జేసిందాడది (పా. 77). 

సరసిజాచ్చ < సరసిశాక్ష. 

సరసిజాచ్చ నిన్ను జూడ - మనసుగల్లెరా మోహన (పా. 84). 

ఏ1) చ్చ త్య: 
సాచ్చెం య్య సాక్ష్యం. 

ఈ సెల్లని సాచ్చెము పలికిన వారికి సేసిన కోలాటం (పా. 108). 

XVI. పద మధ్యంలో స్వరం అదనంగా కన్పించడం. 

అగిని ఇ అగ్ని. 

అగిని బాద పూర్వ మడిగొప్పల దొరవారి పురమందు నెలకున్న 

సిన్నది (పా. 114). 

ముకితి ఇ ముకి. 

శివనాగరాజా మాకు ముకికే నంద జేయవా (పా. 118). 
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Ill. 

పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

_బకితి 6 భకి 

మాదు బకితీ ఆలకించేవా (పా. 118). 

వరనము % వర్ణము. 

గుజ్జు రూపము బోజ్జగ నపతి య 

ఏమి వరనము సందమో (పా. 72). 

సూరియుండు ఉస సూర్యుండు. 

సూరియుండు మనపై సుగపగలు తలసెనని (పా. 8). 

స౦ధథి 

దేశ్య పదాలను సంస్కృత సమాలతో సంధులు చేయడం కన్పిస్తుంది. 

అత్త సంధి : 

ఆకాశ నుండేటి ఆకాశ న -[- ఉండేటి. 

ఉత్వ సంధి : 

i) 

పప్పన్నము.. పప్పు -- అన్నము. 

ఉత్వానికి బదులు యడాగమం రావడం. 

ఇన్ని సొమ్ములు యేలర ఇన్ని సొమ్ము లేలర. 

ఇన్ని సొమ్ములు యేలర కెట్నా గొల్లవారికి (పా, 78). 

గడుపు యిచ్చెనుషగడువిచ్చెను. 
ఆరునెలలు గడువు యిచ్చెను అయ్యాయీర బెమ్మము (పా. 95). 

బంతిపూలు యికవాడిపోయళకుబంతిపూలిక వాడిపోయె. 

బంతిపూలు యిక వఐాడిపోయే. 

వాడి బెమలు యిక తీరిపోయే (పా. 81). 

ii) (దుతానికి బదులు 'యడాగమముి కన్పించడం. 

మేడలో యిద్దర ము. 

అద్దాల మేడలో యిద్దర ముండంగ (పా. 80). 

ఆం|[ధులాకు యమర జీవి. 

సామిరార పొట్టి శ్రీరామ ఆం(ధులాకు యమరజీవి (పా. 121). 

ఇరికె పెల్లిలో యిద్దర్ని. 
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అయ్యొ యిరికె పెల్లిలో యిద్దర్ని గలిపిరి (పా, 57). 

ఏ నాటికి యాని. 

ఇకపోను కల్లుకీ యేనాటికీ యాని (పా. 79). 

నీకు యెవరు. 

ఇందరి లోపల నీకు యెవరుకావలె తనయా (పా. 4). 

కృతక _పౌమాణికాలు 

వెలట్టరుషుఎలక్టి సిటి. 

రైల్వేలు రాత్తా వెలట్టరు (పా, 65). 

అన్య దేశ్యాలు 

అసలు = నికరను, సారము, 

అంద రెట్టా మరనమందిరి అసలు దెల్పార న్నయా (పా. 118). 

కరుసు = ఖర్చు = వ్యయము. 

ఇర వయ్యొ క్కే_యార్డు నూర్దు కరును రోజండి (పా.:64). 

కయిదు- ఖై దు = కారాగృహము, . 

ఉండవచ్చును దానికొరకూ నా సామి. 

సెయవచ్చును జల్మ కయిదు (పా. 88). 

గారడి == ఇం[ద్రజాలము. 

అన్నయో గారడి - బల్ అన్నయో గారడి (పా. శి). 

గులాబి = మిక్కిలి పరిమళము, లేత ఎరుపు వన్నెగల పూలు 

 పూసేది, ముండ్లున్నదీ అయిన ఒక పుష్పజ్తోతి మొక్క. ! 

గులహాల కుంకము-కుదురై న పాపటి బొట్టుయేమి (పా. 62). 

జాయిరిళజూవాహిరిఉజవాహిర్ = రత్నపు సొమ్ము 'ఉహుమానం. 

పనికి మాలిన పట్టు సీరె జాయిరివ్వవే సెల్లెలా లా (పా, 120). 
లు 

పట్టుకుంటే పాలబాగము జాయి రివ్వవే సె లా (పా, 120). 
Sma 

1. ఆక్లు ర. 1-980. 
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జెరీళుజెరి = వండిమొదలయిన వాటితో మొలాము చేసిన నూలిపోగు. 

జెరీ జెరీ సీరెలు గట్టీ-జగజ్జోతి పంచెలు గట్టి (పా. 62), 

జలతారుళజరతారు! = వెండి బంగారముల నీరు పూసిన నూలిపోగు. 

దగదాగ మానేటి జలతారు సీరెకు- 

తగినట్టు రెయిక దమ్మన్నది (పా. 114). 

జవాను = బం|టౌతు, 

పోలిసు జవాన్ల బిలిసి పొడిపిద్దునా నిన్ను (పా. 62). 
జాబు = ప్మతిక, కమ్మ, ఉత్తరము. 

సరసులు ఎవరన్న జాబు రా సెదమన్న - 

సరములు నేనిచ్చే నన్నదీ (పా, 114). 

జిల్లా = రాష్ట్రంలో ఒక భాగం. 

అయ్యొ గుంటూరు జిల్లా లో గురిజాల తాలుకా (పా. 52). 

జెండా  రుండా = చెక్కల. 

ఢిల్లీ లాల్ ఖిల్లాపెన జెండ వాలెను- 

కాంగెసు జెండ వాలెనూ (పా, 10). 

ఢిల్లీ = భారత దేశ ముఖ్య పట్టణము, 
థిల్తీ ల్లాల్ ఖిల్లాపెన జెండవాలెనూ (పా, 10). 

తాలుకా = జిల్లాలో ఒక భాగం, 

ఆయు గుంటూరు జిల్లాలో. గురిజాల తాలూకా 

మాళశెర్ల పోస్టుకీ మజై వున్నది కమ్మంపాడూ (పా. 82). 

తివాసి = మేలై. న చ్మితాసనం. 

దోవతి =.మగవారి కట్టుబట్ట, = 

 నీరుకాయ దోవతి గట్టి 'నిలువలేనురా నిల్వంగలేనుర (పా. 84). 
నాబాబు నవాబు 

._ .నాబాబుు మంగమ్మవచ్చి నాదీబాగమనె (పా, 61). 

బకొరు = వీధి. 

నాల్లూ బజార్లు జూసి నాజూగ్గ పట్టుకోని (పా, 62). 

బరిసె  బరిన = కనుపకట్ట గుదియ. 

టి 

ENE ro జ్ న స జ కో" 

సూ. ని. శీ-కి50. 
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బర్సె లెయ్యగ జూసినారా (పా. 12), 

బాజీ బొందులు. 

బాంగారు గుండా సారాము గల్డాది ా 

అది బాజీ బొందులు గల్రదీ (పా. 89). 

బాకు = వంకర కత్తి, 

నిన్ను బాకునా యేసేరు సిన్నయ్యా (పా, 1). 

బుజ్జుల ద బురుజుల = కోటగోడ సంబంధం, 

ఆహా సూటీగ మెటి బుజ్జుల పయిన (పా. 17). 

మజిలి. 

మాట దప్పకరమ్ము మజిలీ రేపేనంట -- 

తూరుగోటికే రమ్మన్నదీ (పా, 114). 

మసీదు = మహమ్మ దీయుల దెవాలయం. 

సిన్న సెరువు కట్టాకింద మసీదన్నా తీరకపోయె (పా. 12). 

మహల్ = మేడ. 

మెటియొక్కా మాల్ల టై సందమామారాజూ (పా. 94). 

మునసబు = న్యాయం తీర్చే అధికారి. 

మునగ పువ్వుందనము తుమ్మేదా - 
నీ ముడుసూబు పేరేమి తుమ్మేదా (పా. 99). 

మోతాదు ఇ మొహతాదు = [గామోద్యోగులయిన 

మునసబు, కరణముల చెప్పు చేతలలో ఉండే ఉద్యోగి. 

మోదుగ పువ్వందనము తుమ్మేదా - 

నీ మోతాదు పేరేమి తుమ్మేదా (పా. 99). 

మొహరీలు = బంగారు నాణేలు, 

వజ్రాలు మోరీలు వర్తకులు కోమట్లు (పా. 88). 
రాత్తాలు ఇ రాస్తా ఇ రస్తా == దారి. 

రైల్వేలు నాత్తాలు వెలట్టరు (పా. 65). 

రాదారి ఇ రహదారి = అందరు పోదగిన దారి. 

రాకుండ పోకుండ రాదారి లేకుండ - 

రవ్వంత సీటంప మన్నదీ (పా. 114). 

PK-21 
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రోజు = దినము = 24 గంటలు. 

రోజుకూ నేనేడు కుంజాల నూలొడికి (పా. 217). 

లమ్మిడీ 6 లమిడి = ఒక తిట్టు మాట. 

ఎందూ కొ త్తివిరా దొంగ లమ్మిడి కొడకా నుపు (పా, 62). 

సన్నాయి = వాద్య విశేషం. 

అయ్యొ సన్నె గళ్ళలో చన్నాయి మాట్టాడి (పా. 57). 

సవా క సవారీ = ఓక రకమైన పల్లకి. 
se 

మేటీ సాజాం మీన వచ్చెనమ్మా యెల్లిపోయెనమ్మ (పా. 98). 

హదు = ఎల్ల. 
టి రు 

హద్దు దస్పకానుపారు సుద్దిగాను ఆత్మలోనే (పా. 86). 

కన్నడ పదాలు 

గండపెండెరము = కాలికి తొడుగు ఒక ఆభరణ విశేషం. 

పాయి బంగరు గండసెండెర పాదములు నెరనమ్మితీ (పా. 76). 

వొయలు కాడు హొయలు కాడు. 

హౌయలు = విలాసం. 

కుడమీద నొయలుకాడు యీలలేసి పీలవసాగె (పా, 50). 

|. త . తమిళం పదాలు' 

ఆలివేల్మంగమ్మ. 

అఆలివేళ్ళంగమ్మ గారు ఆది లచ్చువమ్మ గారు (పా, 9). 

తిరునాళ్ళు = దెవోత్సవం, 

మా అత్తా వద్దనంగ వత్తి తిరునాల (పా. 62). 

ఇంగ్లిషు పదాలు 

కారు = మోటారు బండి. 

మాయదారు కారు వచ్చే (పా, 12). 
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కేసు ష కేస్ = వ్యాజ్యం, స్థితి, 

కాసుల వొడిసితె తెలిసిందే గద కేసుల కోలాటం (పా. 108). 

కాం్యగెసు = కాం గెసుపార్టీ, 

కాం[గెసు మంతుల కార్యదీచ్చతో (పా. 65). 
డాము సు డామ్ = | పాజెక్టు. 

నాగార్జున దాము నిలపాలి తమ్ముడా (పా. 92). 

డిజను ఇ డివిజన్. 

డిజను అద్దంకి జేరొచ్చినావా (పా. 17). 

డయివరు ఇ డైవర్ = నడుపువాడు. 
డయివర్ని సెయిఐట్టి లాగియేసి (పా. 12). 

వెలట్టరు య్ ఎలక్టి9సిటి = విద్యుత్తు. 

రైల్వేలు రాతాలు వెలట్టరు (పా. 65). 

గరనరు చ గవర్నర్. 

గవనరు దువ్వేటి కలముపోటుతో (పా. 65). 

హిలుకాలనీ ఇ హిల్కాలనీ = నాగార్జునసాగర్లో ఒక [పాంతం. 

యిలుకాల నంటారు పైలానంటారు (పా. 92). 

జనవరి = ఒక నెల. 

పందొమ్మిదొందల నలబయి యెనిమిది = 

జనవరి ముప్పయి సాయంకాలం (పా, 56). 

పిస్తోలు ఇ పిస్టల్ . " 

పిసోల్ చేతబట్టి పొంచెరా (పా. రఢీ), 

పోలీసు పోలీస్ = రక్షకభటుడు. 
పోలీసు జవాన్ల బిలిసి పొడిపిద్దునానిన్ను (పా. 62). 

రైల్వేలు = వాహన విశేషం. 

రై ల్వేలు రాత్తాలు వెలట్టరు (పా, 65). 

రైటు బాంకు చు రైట్ బ్యాంక్ = నాగార్జునసాగర్లో ఒక (పాంతం. 

రైటు బాంకంటారు - లంక మోటంటారు (పా, 92), 

రబ్బరు శ్వ రబ్బర్. 

వీదిమురుగుల దానా లబ్బరి గాజులదాన (పా, 14), 



ఫ్ర బ్య సల్నాటిసీమలో కోలాటం. 

గరకేంపు సాగర్ క్యాంప్. 

గర కేంపంత యివతల వొడ్డండి (పా, 92). 

{] 

£7 

వింత రూపొలు 

ఆయినేల = అయినవోలు. 

ఆహా యిచ్చల యిడీగానూగ జైల కొండాదాటి = 

అయి నేలు జేరొచ్చినావా (పా, 17). 

కడమ = కడ. 

సీకు కడవనెయి జూపిద్దు. (పా, 27). 
Ce] కడమ నెల్లో 

గవనరు = గవర్నర్. 
గవనరు దువటి కలము పోటుతో (పా, రిల్స్. 

ప్పెట్టలు = గోపికలు. 

టూ గొప్పెట్టలేమి - నడమనుండు కిట్టమూరితి (పా. 62), 
గము = జాగు. 

ఎమిర నరుడా జూగము జేసెవు నవ్వులుగాదిది రాంభజనా (పా. 2). 
తీయము = రీవి. 

దారతీయుల [పేమ పాలవి - 

దావమేమిరా - నీ టీయమేమిర (పా. 84). 
డిజను = డివిజన్, 

డజను అద్దంకి జేరొచ్చినావా (పా. 17) 
తాసీపోయె = తడిసిపోయి. 

ణం ల్ ళు || fol a 

దండిదీ నామూట కరోడా - 
నువు దై రముంటే దించు పిల్లోడా (పా. 48). 
నమి = నవమి. 
శీరాముల నమికి బోవలె సింతయేమిటన్నయ్యా. (పా. 118). 
నాబాబు = నవాబ్. 

నాజాబు మంగమ్మ వచ్చినాదీ బాగమనె (పా. 61), 

న. 
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పొందుగను మాళర్లష ( పొన్న విచ్చెమ జేయించె (పా. 62). 

రౌెక = రవిక. 

సీర కౌకలె యిడవమనా వా (పా. 17). 

లబ్బరిగాజులు = రబ్బరుగాజులు. 

వీది మురుగులదాన లబ్బరిగొజులదానా (పా. 14). 
వగిసీ = వయసు. 

వగిసీ దాననని యెగిసీ గంతెయ్యబాకు (పా, 20). . 

వనిజము = వనము. 

నారికేలులారా వనిజము శూరపలములారా (పా. 128). 

సబవంత = సభనంత, 

సబవంత జూసినట్టు ఊండేనేమో (పా. 62). 

సవాసగానుడు = సవాసగాడు. 

సహసగానుడమ్మ నా మరిది. 
రగురాముల తమ్ముడమ్మ నా మరిది (పా. 107). 
సాయసము = సాహసము, 

అనుమంతు గునమెంతో - 

అతని సాయసమింతో (పా, 8.) 



26 పల్నాటిసీమలో క్రో 

గురినిల్పి గట్టిగ గురుడు ము త్తయ్యాను. 
గుండ్లపాటికే రమ్మన్నదీ (పా. 114). 
చిన్మయుడు. 

రచ్చకుడు చిన్మయుడు తొట్టిలోపల- 

తాను వూగుతావున్నాడే వుయ్యాలో (పా. 29). 

రచ్చకుడు % రక్షకుడు. 
రచ్చకుడు చిన్మయుడు తొట్టిలోపల- 

తాను వూగుతా వున్నాడే వుయ్యాలో (పా, 29). 

11) తద్భువాలు : 

కమత గాడు. 

మా కమతగాడు సెయ్యబట్టి తిరనాల (పా. 62), 
బోయడు. 

పడవ నడిపెటి బె స్తబోయడు - 

లేడు గదరా అన్నయా (పా. రి). 

ఎల్టోడు 

ఎలక పువ్యందనము తుమ్మీ దా- 

నీ యొటోడి పేరేమి తుమ్మేదా (పా, 99). ట్ 

111) దేశ్యాలు : 

ఆంద గాడు. 

అందాగాడా నీ విందు రారా- 

నీ యడుగులాకూ మొక్కేదాను (పా. 41). 

పిల్లడు. 

ఇన్ని సొమ్ములు యేలర కిట్నా గొల్లా వారికి 
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పిల్లడ గొల్డా వారికి (పా 78). 
బధ 

కంది పుప్వుందనము తుమ్మీదా- 

సీ కరణము పేరేమి తుమ్మీదా (పా. 99). 

వనముషవనిజము. 

నారి శేలులారా వనిజము హర పలము లారా (పా. 128). 

హతము. 

దేవకి దేవుల కొడుకుల నందర అతము జేసితివిరో (పా. 92). 

li) తద్భువాలు : 

జాగముషషజాగు. 

ఏమిర నరుడా జాగము జే సెవు- 

నవ్వులు గాదిది రాంభజన (పా. 2). 

తంతనము్వతం|[తము, 

కుచ్చిత గునములు మదిలో నుంచి. 

తంతనము జెందిందాడదీ (పో. 77). 

పొన్న విచ్చెముషపొన్న వృక్షము, 

పొందుగను మాశర్త పురిలో. 

ఫొన్న విచ్చెము జేయించె (పా. 62). 

బహువచన (ప త్యయం “లు”: 

అకారాంతాల మీద కన్పించే రూపాలు. : 

జాడలు. 

జాడలు గంచిరపే సీతా జాడలు గంటిరటే (పా. 128). 

తురకలు. 

మారు బాసాలాడుతుంది-మగువ తురకల సిన్నదీ (పా. 95). 



శె2రి 

ii) 

ii) 

i ॥ | శీ | 

బంతి పూలు యిక వాడిపోయె- 

వాడి (బెమలు యిక తీరిపోయె (పా. 81). 

యెతలు, 

రాకాలు 
an 

న — బాలి he సో /పా ల్ 
చె Srey we యం అ ఇ ల 65 4 

ఏ 0) అయన రై న్స 

దళ్నిలు. 

అనుమంతు దట్టిలు అయిదేళ్ళ కుంగరాలు (పా. 88). 

మరాటీలు. 

పచ్చ మారాటీలు పచ్చ మారాటీలు - 

పారుటాకుల సీరె పచ్చంగ కట్టింది (పా. 1). 

మోరీలు. 

వ[జ్రాలు మోరీలు వర్తకులు కోమట్లు (పా. 88)... 

సురటిలు. 

తోకతో సురటీలు యిసరగ -'. 

తన మోము కరనము లూపుసూ (పా. 72). 

“ఊ* కారాంతాల మీద కన్నించే రూపాలు : 

జలములు. . 

మురిగిన జలములు తాగే కప్పకు - 

సెరుకు రసము తీపెక్కడిది (పా. 111). 
పుంజులు ఇ పుంజములు. 

రోజుకూ నేనేడు కుంజూల నూలొడికి (పా, 27). 

సాములు. 

సాముల బువ్వాగామ రాజ్జైమై (పా. 685). 



Il. 

క్ల్'ల్లాటం పాటలు : భాషావిశేషాలు లిఫెర్లి 

1౪7) “ళి తో ఏర్పడ్డ బహువచన రూపాలు : 

vi) 

ఉం|(డాళ్ళు. . 

కుడుములు వుండాళ్ళు సీకూ' _ 

పోసెదము గణనాయకా (పా. 72). 

కోళ్ళు ఓ కోడు -- లు, 

Fr మన్ను సీరును అగ్గి వాయువుతొ నాలుగు 

కోళ్ళు గావించెనే పుయా? 3లో (పా. 29), 

గ పదాంత వ్విత్వం బహువచనంగా కన్పించడం: 

గజుల, 
జుం 

కజ్జల్ల గల కోడిపుంజోనాసామి (పా. 8890. ౨ 

“రె ల్యే” అనే పదంమీద బహువచనం కన్పిస్తుంది; 

" రైల్వేలు రాత్రాలు వెలట్టరు (పా. 65). 

తృతీయావిభ క్తి క్తి; 

తృతీయా విభ క్రిలో “తో, తోడి అనే (పత్యయాలకు బదులు గా 'తొా, 

తోటి, తోని, తోని అనే రూపాలు కన్సిసాయి. 

1) తొ/తో 

అమ్మతొ, 

ఆరమరలను దాటి అయోజ జ్ఞకును జరి. 

అమ్మతో యేమందురా (పా, 8). 

ఇస్టముతొ. 

ఆహా యిం[ద్రాపయిం దులు యిస్టముతొ పొగడంగ (పా, 17). 

ఉరిమెళొతొ, 

డ్ త్తమ యిల్దాలు యెదురూగ రాగానే + wn సక. స 

వురీమెళతొ యేమందురా (పా. 75). = 

నాతొ, 

నిన్నాన్నడూ నాతొ పొందూగూడి (షా. 41). 

మెలుకులతొ, 

అనంత మెలుకలతో వెయించినవాడు- కులుకుల కోలన్నా (పా. 25), 

oY 
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చప్కుతోటి 

చప్కు. చచ్చప్కుతోటి మూడు చప్కులు సప్పరిస్తై (పా. 62). 
నాతోటి 

తరుసుగా నాతోటి తరికించి నోరికి= 

తారకములు తెల్పేనన్నది (పా, 114). 

_పేమతోటి. 

 (వేమలోటి వందానములు - అందుకోరా సామినేడూ (పా, 122). 

మక్కువతోటి. 

బల్వ క్కు వతోటి 'సెప్పినాడే కులుకుల కోలన్నా (పా. 87). 

వేదాంతముతోటి. 

_ ఆదం యేదాంతముతోటి వున్నాదీ లలనా (పా. 21), 

కోంగారముతోటి. 
బక్తి సృంగారములతోటి పట్టిన కులుకూ యీ కోలన్నా (పా, 11). 

ఏ )తోని[తోడః 
పది కూరలతోని. 

పప్పుగాక పదికూరలతోని- సాములబువ్వా -రామరాజ్టై మై (పా, 65). 

Iv) తోన-తోనే/తోడ: 

గోవుపాలతోనే కోరియేసిన టంగుటూరూ (పా, 88)... 
Ml. చతుర్టి విభ క్రి ర 

చతుర్థివిభ క్తి (ప్రత్యయం కొరకు కు బదులుగా “కోసము. 
(కన్పించడం : 

ఉప్పుకోసము. 

ఆయ్యొ వుష్పుకోసము వచ్చి-కప్పురము యిడనాడి (పా, 8). 

"దాని కోసము నేను బోతే నాసామి _ 
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IV. 

V. 

ఆరునెల్లు జల్మకయిదు (పా, 60). 

పణతి కోసము. 

పణతి కోసము వచ్చి పగడంబు బోగొట్టి (పా. 8). 

వదినె కోసము. 

వదినె కోసమూ వచ్చి - వారిది బందించి (పా. 8). 

పంచమీ విభక్తి: 

పంచమీ విభ క్రి (ప్రత్యయము “వలనికు బదులుగా “వల్ల” కన్పించడం. 

నావల్ల, 

నావల్ల కాపురము నెర వేరుతున్నా దీ (పా. 27). 

షష్టీ విభక్తి : 

షష్టీ విభ _క్తిలోని “లో” అనే పత్యయానికి బదులుగా “లొ* లోన, లోనే, 
లోను, లోకి, అనే (ప్రత్యయాలు “ల్లో” అనే రూపం కన్పిస్తాయి. 

()లొ: 

జాతిలొ. 

అంగ జాతిలొ' కేళిలింగాము దొరికితే 

ఒడియ రాజుల బోదమన్నది (పా, 114). 

పళ్ళేరములొ. 

పంచెవన్నల ప శృరములొ ఆరంజోతి యెలీ గించి (పా. 6). 

బుట్టల". 

పట్టీ బుట్టలొ యేసీనాడే సందమామారాజూ (పా, 49). 

11) లోన-లోనే [లోన- ఏ]: 
ఆడవిలోన. 

అది గోరమైనా అడిమిలోనే సీర లుదికేసిన్న దీ (పా. రిక్). 

ఆడుగులోన. 

అడుగులోన అడుగిడుసును వొడిగా (పా, వతి), 

కురవలోనే. 

సింతలపూడి కురవలోనే సిన్న దానికులుకు (పా. 98). 

గూటిలోన. 

సిలకలున్న గూటిలోన వజ్జరాల వానగురిసె (పా. 50). 
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తొట్టిలోనే, 

ఆం జోలా తోట్లిలో నే సీవు ఆలాకించేవా (పా. 97). 

తాలిలోన.. - 

తాడువాయె తాలిలోన _ నన్ను బంపు తల్లీనేడు (పా, 1£2), 

నడువలోనే. - 

కురవలోనే కూతలాయే-ఓలలనా నడవలోనే జగడమాయె (పా. 98). 
పక గ్రాలోన. 

నా పక్కలోన సేరీనాడూ సక్కానో డేసెసె (పా. 87). 

పుట్టలోనే, 

కాయమాను పుట్టలో సందమామా రాజు (పా. 49). 

బావిలోనే. 

పన్నె ండేళ్ళనాడు పాడుబడ్డ బాయిలోనే - 

పంట పండించెనమ్మ నామరిది (పా, 107). 

శ్రీగిరిపాటిలోన. 

శ్రీగిరిపొటిలో న బాత్తులందరిగావ నెలకొన్న అనుమ (పా. 116). 

iii) లోను : 

బెలసానంలోను. 

గుత్తికొండ బెలసానంలోను = 

మత్తు నిద _బెమ్మయ్యను వేప (పా. 65). 

iv) ల్లో : 

సీరెల్లో ఉం చీరెలో. 
సీరెల్లో సీత్రారు రాతా (పా. 40). 

నెల్లో ఇ నెలలో. 
మొదటి నెల్లో నీకు మొలతాడు జేయిద్దు (పా. 27). 

పయ్యల్లో వ పయ్యెదలో. 

సీరెల్లో సీతారు రాతా - దాని పయ్యల్లో బంగారుపోతా (పా. 40). 

౪) లోకి : 
అన్న ములోకి, 

పొద్దుటన్న ములోకి పొలము నీకంపిదు (పా. 27). 
(ఇ 
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VI 

అరుగు మీన. 

అరుగుమీనా ఆరిటిపండో నాసామి _ 

అడగటోతే బోవుసిగ్లూ (పా, 88). 

కట్ట మీన. 

కట్టమీనా కలియసెట్టో నాసామి - 

కాతకీ యిర్లూగుతుండే (పా. 88). 

కడవ మీన. 

జోడుజేతులు క డవమీనా నాసామి - 

వాలు గన్నులు వానిమీదా (పా. 88). 

కూ లిమీన. 

కూలిమీనా దుమ్ముబాడే నాసామి - 

రెడ్డిమినా మరులు బుకే (పా. కిరి), 

కొండ మీన. 

కొండమీనా దానియిల్లా నాసామి - 

కొలిమికిత్తులు దానినళ్ళూ (పా. 88). 

నా మీన, 

నీదయ నామీన సల్హాగా గలిగుంపే - 

సంజీవి లేగలనుగా (పా, 75). 

బండ మీన. 

కాలె కాలె బండమీనా నాసామి 

పండమంటడే ముండ కొడుకు (పా, 88). 

ii) మిని : 

ఇంటిమీని, మంటిమీని. 

మంటిమీని సిక్కుడు తీగె ఇంటిమీని వల్దుకొన (పా, 50), 
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విభక్తి (పత్యయాలకు తుల్యమైన “మీద” అనే (పత్యయానికి రూపాంత 

రాలైన “మీన, మిని” అనే ప్రత్యయాలు కన్పిస్తాయి. 

i) మీన : 
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సమాసొలు 

I. దేశ్యం పూర్వుపదంగా ఏర్పడ్డ రూపాలు. 

i) దేశ్యం -- దేశ్యం : 

ఆరటి పండు. 

అరుగు మీనా అరిటి పండో నాసామి 

అడగబోతే బోవు సిగ్గూ (పా. ౨8). 

ఐదు మేకలు. 

ఐదు పులులకు ఐదుమేకలు 

ఆర మివ్యవే సెల్లెలా (పా. ర్). 

కాటుక కొండలు. 

కాటుక కొండల గట్టనడమ బడి (పా, 28), 

కాళ్ళ గజ్జెలు. 

కాళ్ళ గజ్జెలు కంచు తాళము 
యెనక మద్దెల నింపగా (పా. 55). 

తట్ట గడ్డీ. 

తట్టగడ్డీ మేపి తవ్యపాలూ బిండీ (పా. 27). 

li) దేశ్యం [- సంస్కృత సమం : 

ఆరుచ| కములు. 

ఆరు శక ముల కాదారంబయి 

మేరి శికర సామీహ్యంబయి (పా. విత), 

ఆరు వత్సరములు. 

ఓం నమశ్శివాయో ఆరు వచ్చరములు 

తొట్టికారంబమె వుయ్యాలో (పా, 29). 

కొండ గుహలు. 

ఆహా నల్హమలలో పుట్టి కొండ గుహలు దాటి 
కంబం సెరువూ జేరినావా (పా, 17). 



కోలాటం పాటలు : భాషావిశేషాలు 

111) దేశ్యం వైకృతం : 

ఏ కులరాటం. 

ఎప్పుసీ మొగుక్లెంటా బెట్టీ 

ఏకులరాటం సంకన బెట్టీ (పా.62). 

ఏడు పుంజాలు. 

రోజుకూ చేశేడు కుంజాల నూలొడికి. 

సీటియిన తలగుడ్డ సీకు నేయించంగ (పా. 27). 

కాలందెలు. 

అందెలు గదులూనే బామా - 

కాలందెలు గదులూనే (పా. 87). 

కులుకుకిన్నెర . 

కులుకు కిన్నెర మీటుకుంటూ నాసామి = 

సన్నజాజులె సల్లు కుంటా (పా. 40). 

గడ్డిబేరము. 

గడ్జిగడ్డని మంచి దొడ్డగా పలికేవూ - 

గడ్జిబేరము జెప్పు ఓపిల్లా (పా. 4కి). 

iv) దేశ్యం —- అన్యదేశ్యం : 

దొంగ అమ్మిడి. 

ఎందూ కొత్తివిరా దొంగలమ్మిడీ కొడకా. (పా. 62). 

నాల్గు బజార్లు. 

నాల్టూబజార్డు జూసి = నాజూగ్గ. పట్టుకోని (పా. 62 ). 
టి 

11. వైకృతం పూర్వపదంగా ఏర్పడ్డ సమాసాలు. 

i) 'వెక్ళతం -(- చెకృతం : 

కరణము పేరు, 

కందిపువ్యందనము తుమ్మీదా నీ = 

కరణము పేరేమి. తుమ్మీదా (పా. 99). 
కంచుతాళ ము. 

కాళ్ళగజ్జెలు కంచుతాళము 

యెనక మద్దెల నింపగా (పా, 95). 
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ఈ బుది రక, 

తడిన వాతము మడన లింగము = 

నొసట యీబుదిరేకది (పా. 95). 

సాముల బువ్వ. 

పప్పుగాక పది కూరలతోని 
సాముల బువ్వారామ రాజ్టైమై (పా, 65). 

ii) వెకృతం _- సంస్క తసమం : 

శెగరోగము. 

ఏముండ దగిలిచ్చెరా కొడుకా = 

శేబోలు సెగరోగమూ (పా. 100). 

111) చెకతం + దేశ్యం : 

కంచిమేక. 

కంచీమేకల పాలు బోసీ = 

"పెంచుకుంటీ నాదీ కురులూ (పా. 7). 

పట్టుపరుపు. 

ఎరుపు నలుపూ తెలుపు పసిడి వన్నెల- 

పట్టు పరుపు గావించెనే వుయ్యాలో (పా. 29). 

బంగారి మురుగులు. 

బంగారి మురుగులకు బాగనే మరిగావే (పా. 14)... 
రంగుల కోలాటం. 

ఈ లంగలు జేసిన సంగాలకు - 

యీ రంగుల కోలాటం సెసె (పా. 108). 

iv) వె కృతం -- ఇంగ్లీషు : 

సాగర కేంపు. 

సాగర కేంపంత యివతల వ వొడ్డండి (పా. 92). 

11. _సంస్కృత సమం మొదటి పదంగా ఏర్పడ్డ సమాసాలు, 

1) న సంస్కృత సమం -[- సంస్కృత నమం': 

అక్కగురుడు. 

ఆత్యగురుడా మనకు అందెవ్వరున్నారు - 
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పరమాత్ము నేలుకుందామా (పా. 119]. 

ఇంద హారములు, 
తా 

ఇం|దుని గనవమా కొయిలా & 

కీళ్ల యిం[ద హారము లిత్తూ కోయిలా (పా. 65). 

కుచ గిరులు 

గురుమం[ తము. 

గురు మం్యతమయినా పటువు జేసి - 

పడవ నడపవే సెలెలా (పా, ర్) 
(ap) 

నవదాన్యాలు. 

నవరతనాలకు నవదాన్యాలకు 

నాన్నెము గాంచితివి (పా, 82). 

పంచవేదము. 

పంచకన్నెలు గూడి పంచవేదము జదివి 

తొట్టి బట్టూ పిరే వుయ్యాలో (పా, 29), 

రి ఇల్ల Oral ఇ wa జా భి 4 అసం త సన LDS సీం | 11) (అరై బ్ర అ గ అం లా నలో 

నవర తనాలు 

నవర తనాలతు నవదాన్యాలకు 

నాన్నెము గాంచితివీ (పా, 82), 

పంచ కన్నెలు, 

పంచ కన్నెలు గూడి పంచవేదము జదివి (పా. 29). 

iii) సంస్కృత సమం -- దేశ్యం 

ఉత్తమ ఇల్లాలు, 
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ఏక తొంబయి. 

ఏనాటి యెరకలోళ్ళు ఏక తొంబయి గుడిసెలో (పా, 26). 

చిత కోళ్ళు. 

నే సిలక నిచ్చి కొంటి నమ్మ -- 

సత కోళ్ళ పని మంచం (పా. 91). 

జాతి దొరలు. 

జా3 దొరలా బండి మల్టొచ్చే మారుబండీ (పా. 59), 

iv) సంస్కృత సమం -(- అన్య దేశంల: 

జల్మ కయిదు. 

ఉండవచ్చును దాని కొరకూ నాసామి 

వచ్చును జల్మకయిదు (హా, విర్ర), 

మెరువా సవారి. 

మేరా రాకానవారె మీన పోయనమ్మా యెల్రిపోయనమ్మా (పా. 98). 

హనుమంతు దట్టి. 

అనునుంతు దట్టిలు అయిదేళ్ళ కుంగరాలు (పా. రలె), 

Iv. అన్య నెశ్యాలు మొదటి పదంగా ఎర్చడ్డ సమాసాలు 

1) అన్య ఎ దేశ్యం -- అన్య చేశ్యుం 

యొ్యొ'క్కయ్యార్హు ౫ సార్లు తరును రోజండీ (పా. 64). 

వ బెందులు. 

బంగారు గుండా సారాము గల్లాదీ ఆని 

iii) అన్య దేశ్యం -|- దేశం ; 

కలము పోటు. 

గవనరు దువ్వేటి కలము పోటుతో (పా, 65). 
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మగువ తురకల సిన్నది (పా. కల్). 

మునసబు పేరు. 

మునగపువ్యందనము తుమ్మీద సీ- 

ముడుసూబు'పేరేమి తుమ్మీ దా (పా. 99). 

మోతాదుపేరు. 

మోదుగ పుష్వందనము తుమ్మీదా నీ 
మోతాదు "పేరేమి తుమ్మీదా (పా. 99). 

ఇగింమ పదాలు మొదటి పదంగా గల సమాసాలు. 

i) ఇంగ్లీషు -- సంస్కృతం : 

కాంగెసు మంతులు. 

కాంగెసు మంతుల కారదీచ్చతో (పా, 65). 

111] ఇంగీషువెక్వతం : 
ళీ 

రబ్బరు గాజులు. 
న్న 

ఖీది మురుగుల దానా - లబ్బురుగొజుల దానా (పా. 14). 

రెలు వడ్డాణము. 

కానా. 

రలు వడాణము 
య్ ఈం. 

రంగు మెచిసిన ముద్దు సి న్ను దీ (౨ . 114). 

రాతెండి కడియాలు 

J 

iv) ఇంగ్లీషు -- ఇంగ్లిషు ; 

ర టు బ్యాంకు. 

రెటు చేంకంటారు లంక మోటంటారు (పా. 92). 
వూ 

v) ఇంగ్రింషు -- అన్యచెళ్యం : 

కాం|గెసు జెండా. 

శిల్పెల్లాల్ ఖిల్దాపె పెన జెండవాతెనూ - 

ca 
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కాం(గెసు జెండవా లెను (పా. 9). 

సోటీసు జవాను, 

పోలీను జవాన చనిలిసి _ హొడిపిదునా నిను (పా, 62)... 
రా రా 

(కియానిర్కాణం 

ఇంచుకు,. సొనంలో కన్పించే పయోగాలు, 

11) 

iii) 

థి 

' సి కని)ంచడం : 

నడిసేచి కాళ్ళకు కోయిలా నాలు - 

గందెలు జేయితూ కోయిలా /పా. 68). 
అటి 

జలా 
“ఇంచు” రు బదులుగా “ఇచ్చు ర గెపుంచడం 

తగిలిచ్చు. 

ఏముండ దగిలిచెనరా కొడకా 

శే బోలు సెగరొగము? (పా. 100). 

అంపిద్దు, చేయిద్దు మొవలయిన విద్యర్థక రూపొలు : 

గెలిపిద్దు. 

నక్క-లకు బెదరెసి నాపెగ్గి గెలిపిద్దు (పా. ౩7), 
గ. భా , 

చూపిద్దు. 

కడమ సెల్లో నీకు కడవ గెయి జూపిడ్రు (పా. 87), 
ee) ॥ 

చేయిదు. 
( 



కోలాటం పాటలు : భాషావిశేషాలు వి 1 

మిగిలిద్దు, ఎ. 

సీటయిన తలగుడ్డ సీకు నేయించంగ 

కోట దొమ్మంచుదే కోకళే మిగిలిద్దు (పా. 27), 

1. “చు వర్ణాంత ధాతువులలో కన్పించే మార్పులు. 
+ క్ 

i) 
జాం డా బి ఖే 
చ కనిపించడం 

ష్ 9 

ని 

ఆదిగడియ గడియకు బేరమి స్తది - 

సకియ కోమటి సిన్నది (పా. లిక). 

ఏడి త్తే ఇ ఏడిస్తే. 
ఏడి శ్రే నీ కనులూ నీలాలూ గారూనూ (పా. 4). 
చూస్తే. 

రేపు జూస్తే యెంకటగిరిలో సందమామా రాజు (పా. 94). 
వత్తబోత ఇ వస్తుబోతూ. 

. సింత జూడు సిగురు జూడు 

సిన్నదాని పొగురు జూడు 

వత్తబోత నన్ను చూడరా (పా. 50). 

వత్తేను ఇ వస్తేను. 

మావోరు వత్తేను సిన్నయ్యా (పా. 1). 
న త్రివిరా % వస్తివిరా. 

ఎందూ కొత్తివిరా - దొంగలమ్మిడీ కొడకా (పా. 62) 
III. ‘యు వర్ణాంత ధాతువులలో కన్పించే మార్పులు. 

i) 2 కస్! క నిపంచడం క 

ఏమిజేత్తురా య్య ఏమిజేస్తురా. 

నాసామిరంగ - సందుగాదు యేమి జేత్తురా (పా, 50). 
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Iv 'తృ' వర్ణకార్థంలో వచ్చే “ఎడి” స్థానంలో “ఎవి, ఏటిిలు కన్పించడం. 

i) ఎటి/ఎడి : 

గుణము లేలెటి ఇ గుణము లేలెడి. 

మక్కువతో _తిబుగునము లేలెటి (పా. 76), 

మొక్కులొసగెటి ౬ |మొక్కు_లొసగెడి. 
మొక్కులొసగెటి వారి పనులను సక్కజెట్టిదేవర (పా. 76). 
పడవ నడిపెటి € పడవ నడిపెడి. 

పడవ నడిపెటి బెస్తబోయడు - 

లేడు గదురా అన్నయా (పా. ర్). 

ii) ఏటి/ఎడి : 

ఆకాశ నుండేటి ఆకాశ నుండెడి. 

ఆకాశనుండేటి ఆయిం|దాజీత్తు - 

సూర్య బానము నాటెనా (పా, 75). 

గ వైక్కించేటి ఇ గవపైక్కి_ంబెడి. 
మన కస్టాలను గమైక్కించేటి _ 

నాయకు డేడండి (పా. 78). 

నిరతమ్ము గొలిసేటి  నిరతమ్ము గొలిసెడి. 
అనుమ అనుమాయాని - నిరతమ్ము గొలిసేటి (పా. 116), 
కీర్తనా చదివేటి ఇ కీర్తనా చదివెడి. 
వరద సిరిగిరిపాడి పురమందు నాయింక - 
ఆది కీర్తనా సదివేటి సిన్నది (పా, 114). 

జే సేటివాడు షు చేసేడివాడు. 

ఎంతో దండానా జేసేటివాదే - కుందారాదానా సెసె (పా. 87). 

తిరిగేటి ఓ తిరిగెడి. 

బ_తీగ లిగినవారి బావములోపల 

బయలయి తిరిగేవి సిన్నది (పా, 21). ED 

నడిచేటి ై నడిబెడి. 

నడిసేటి కాళ్ళకు కోయిలా - 
నాలుగ ందెలు జేయిత్తూ కోయిలా (పా. 68). 
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పాడేటి ఇ పాడెడి. 
పాటలు పాడేటి పద్మ దలాచ్చిరో 

బోటీ నేనొక్కాదాన్నన్నది (పా. 114). 

బతి'కేటి ఇ (బతి కెడి. 

పరువుగ బశికేటి మాలచ్చువమ్మ (పా. 58). 

| 

గ్ 

V. సహాయక [కియగా “కొను ధాతువను (పయుక్తమయినపుడు "---కు, 

కున్న, _ కో - కోని”, సపదాంళాలుగా కన్పించడం, 

i) కు: 

ఎత్తుకుపోయాడు., 

పాపాత్కుంజెవడో సీతను -- 

యెతుకుపోయాడు (పా. 128). 

చెర పట్టుకుపోయాడు. 

పాపాత్కుండెవడో సీతను = 

ఇర బట్టుకుపోయాడు (పా. 128). 

ii) కున్న : 

పట్టుకున్న. 

పట్టుకున్న దొంగను నట్టనడిమికి దీసకొచ్చి (పా. 62). 

మొత్తుకున్న. 

మొక్తుకన్న కా కొరడు గడు దాన్ని - 
వత్తివ వట (పా. 88). 

ii) కో: 

చెప్పుకోమన్నది. 

కొలపట్టి సూచితే గ్మోతమందున నాకు 

కులములేదని సెప్ప్రకోమన్నది (పా. 114). 

iv) కోని: 

ఆకులొక్క లేసుకోని. 

ఆకులొక్కఅేసుకో ని అద్దమడగ నేను బోతే (పా. 0). 

బట్ట దులుహూకో ని బాటజడి వస్తుంది (పా. 79). os 
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VI. 

పటుకోని, 
(ఎ) 

లాం 9 అల్ల హా | 9 అ 

నాల్లూ బజార్హు జూసి నాజూగ్గ పట్టుకోని (పా 6 ) 

ఎగపట్టూకోని. 

ముంగల గదిలో బంగారక్క 

ముంగల కొంగు యెగబట్టుకో ని (పా. 62). 

చుక్కదొట్టు పెట్టుకొని, 

సుక్కబొట్టు పెట్టుకోని సున్నమగడ నేనుబోతే (పా. 50). 
ముక్కు_పుల్లలు పెట్టుకోని 

ముక్కు. పుల్లలు పెట్టుకో ని- 
నత్తులు యెగ పోటుకుంటూ (పా, 62). 

ముంచుకోని. 

కానొచ్చె కడబాయి నీల్లో నాసామి- 

కడవనిండా ముంచుకోని (పా. 88). 

'ఇచ్చు' నకు సర్వానికి బాలవ్యాకరణ సూతం (పకారం “ఈ అప్పు 
తుంది. అయితే వ్యవహారంలో “ఇచ్చు” కు బదులుగా “ఇయ్య, ఇవ్వు” 

అనే రూపాలు కన్చిసాయి 

i) ఇయ్య : 

పావురమియ్యి. 

పిన్న తిల్లీవి కావలెనమ్మా - పంచవన్నెల పావురమియ్యి (పా.122). 

సారసమియ్యి. 

నిన్ను జూసి నిదురలేదు- 

నిన్నుగూడి సారమియ్యి (పా. 122). 
చెయ్యి దియి్యిరా. 

ఇద్దరికి యిమ్ముజాలదూ! రంగయ్య బావ 

రొమ్ముమీద సెయ్యిదియ్యిరా (పా. 50). 

11) ఇవ్వ : 

జాయిరివ్వువే, 

ఫనికి మాలిన పట్టుసీరె జాయిరివ్వ వే సెల్లెలా (పా. 120). 
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తెరువ నివ్వవు. 

కందిరీగలు పాడుగానూ నాసామి 

కళ్ళు చెరవనివ్యవాయె (పా, 88). 

బొ త్రిగ రానివ్వరు. 

అత్తమామలు యింటె బొలతెగ రానివ్వరు (పా, 114). 

ముద్దూనివు. 

పొద్దూ చేనబోయెదరా వొక ముద్దూనాకివ్యరా (పా. 102). 

సంతులివ్వు. 

పుట్టకేమి కోమాలేదూ-=కోమలిడిసి నంతులివ్వయ్యా (పా. 118). 

ఆర మివ. 

ఐదు పులులకు ఐదు మేకలు 

ఆరమివ్వ వే సెల్లెలా (పా. 5). 

[కియా విహిరత వాక్యాలు: 

అదిగొ సింతల సెరువు ఆంచునా పెద్దరము (పా. 29). 

ఆంబ నీకు యిదిగొ మంగళం (పా. 6). 

అమ్మా నేను సిన్నాదాన్ని (పా. 7). 

కట్టమీన క త్తిమిరుపూ--వోలల నా సెర్షోన సేపతకళుకు (పా. 88). 

కడగొట్టు నామరిది గట్టి సాదనకాడు (పా. 114). 
నూనెబుంగది, జారుకొప్పుది కాటుకా కన్నూలది (పా. 95). 

పెసర బేడలసీరె పేటంచు రెయి కాది (పా. 83). 

. మొకమెల్ల మొటిమాలదీ- 

ఆదీ అంసా మొగ్గల రెబుకాదో (పా, 69). 

ఈదిలో దానిల్లురా బాజారులో దానంగడి (పా. 95). 

ఈపు జడలది తోపు రెయికది- 

లోపలా తాబొందుదీ (పా. 95). 





(స్తుత పదికీలనం నూటినూరుపాళు ఈ వాసర సాయంగా 
ఆనా 
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కోలాటం ఆటగాళ్ళ నుంచి సేకరించిన సామ్మాగిపై సాగినందున ఏతద్వ్యాస 
ద 

కర్త మేత పర్యటన వివరణలు (ప్రదర్శించడం చాలా ఆవసరం, కోలాటం 

ఆటగాళ్ళ, జట్లు నాయకుల సాంఘిక, ఆర్థిక, విద్భాది విషయాలు ఎంతో 

ఆన కికరంగా ఉన్నాయి. 
న! 

ఆటగాళ్ళు వ 

పల్నాటిసీమలోని పలు గామాల్లొని కోలాటం ఆటగా ఇ ద్యారా కోలాటా 

3 
భో 

సకరించడం జరిగించి. నికి, ఆటగొళ కూ సంబంధంచిన అనేక విషయాలు 

శా గౌ a] pen} జ్ అంజ నో / వ జో 

చిన్నచిన్న రైతులు, _ రెక్కాడితేగాని_ డొక్కా డని కూలీలు, ఇతర కమ్మరం వ రా క్రి 

కుమ్మరం, చిబ్రరమల్లర వృత్తుల నాశోయించి శీవించే వాశింతోపాటు అన్ని 
దో థె య 'U జ్య 0, 

కులాల వాళ్ళు నేర్చేవాళ్ళలో కన్పిస్తారు. కాయకష్టంచేసి మనుగడ సాగిస్తున్న 

మనుషులు పెరు. వీరి ఆర్థిక స్థితి నాలా పరిమితంగా ఉంది. కొందరు ఆర్థికంగా 

మీన సితిలో ఉన్నారు. 
థి 

పిరిత్రో చాలా మంది నిరాక్షరాస్యులు. అక్షరాలను కూడబలుకుకొని 

చదువుకోగ లిగిన వారు సహితం ఎక్కువ మంది కస్పించరు. వరిలో చదువు 

కున్న వారు ఐదోతర గతిదాకా చదివి ఉంటే చాల ఎక్కువ. వసితనంనుంచీ 

సెదలుపాడగా విని ఆయాపాటల్ని కంఠస౨ చేసినవారు ఎక్కువమంది 
టె థి 

కన్సిసారు. అందుచేత వీరిలో జానపదస్యభావంతో పాటు జానపదభాషారీతులు 

mY జజ aa జ Vy _ we 4 

గూడ మన కొట్టవచ్చినట్టు కన్పిస్తాయి. పండగ పబ్బాల్లి ను, తిరుణాల 

ల్లోను ఎన్నో కోలాటపు జట్టుల వారి [క్రీడా భంగిమల్ని, గెయఫణిళుల్ని అనక 
గ రు య లు 

. 

ర్న 

పర్యాయాలు పరికించడంవల్చ ఇవి ఎక్కువగా చోటు చేసుకున్నట్టు చెప్పవచ్చు. 

ప 
క వ a a అలం వష అలో య చీ జ మ » 

ల్నాటి సీమలో కోలాటంలో పాల్గొనే వారిలో పురుషుల కన్చిన్తారు, 
( 

గ లో శ ఒర న్ని rm గ ॥| షె శతా స 1 అ, Peet) oe: 

బాలికలు గాది, వయసు పచ్చిన త్ర్రలుగాని దీనిలో వూర సదిం పబ్నాటసీమల్ 
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సాధారణంగా ఆ: గాళ్ళ వయసు 15-50 సంవత్సరాల ముడు. ఉన్నట్టు 

గమనించడం జరిగింది. అంతకంటె తక్కువ వయస్సు, ఎక్కువ వయస్సుకం 

ఆటగాళ్ళు లేనేలేరనికాదు. చాల తక్కు వమంది కన్పిసారనే చెప్పవబ్బంద. 

దీనిని సాధారణంగా ఆటగాళ్ళ స్థూలమైన నేపథ్యంగా స్వీకరించ వచ్చు. 

a] 
" స జ" ఫరో 

జట్టునాయకులు ఫల పల్నాటి సిమలొచి తొంబై యయియిు (గ్రామాల 

దాదాపు పదకొండు [గామాలు ద్రకృత పరిశీలనలో సమాన దూర ౭లోగల కందా 

ఖం 

క్ష భో అల్లో జ స్యల 
లుగా ఎన్నుకొని కోలాటం పాటలు సేకరించడం జరిగింది. ఈ పదకొండు 

8 న Ms | _ eh 
కే. దాల్ మొతం పన్నెండు మంట జట్టు నాయకుల్ని సంప్రదించి సొలాట?నికి 

We 

సంబందించిన అన్ని సివరాలు సేకరించడం జరిగింది. ఐతే ఇందులో అలరు 
bd 

G పల్నాటి సీమకు పొరుగు తాఎయ'కాలం నుంచి అప్పుడపుడు వచ్చి కొంధకాల 

పల్నాటి సీమలో ఉండి కోలాటం “షణ ఇస్తున్న వారు. అందుచేత వారిని దూడా 

లెక్కలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. తక్కిన జట్టు నాయకులు అచ్చంగా పల్నూఎ 

సీమలో పున్ద ౩ పెనిగిన వారే ఏరు మాటలోనే గార గుంటూరు [2ట్లూలోని చర 

[పాంతాలకు, చుట్టుపట్ల గల తక్కి న జిల్లాలకు మ ఆయా (పొంతాటల్లి ని బట్టులకు 

శిక్షణ ఇచ్చి వస్తూంటారు. ఏ౨ శ్రీవితాపక వివరణలు దిగువ విపులంగా ఇవ్వుడం 

జరిగింది, 

చెప్పాల చెన్నయ్య 

మాచర్గకు తూర్చు చిళలో ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలోగల ఆత్మకూరు 

జన్మస్థలం. అయితే మాచర్షకు ఆగ్నేయ దిశలో క్ కి.మీ. దూరంలోను, ఆత్మ 
కూరుకు ఉతర దిశ లో 4కి మీ హూరంలోను ఉన్న కంభం హౌడులో తన 

ఇరవయో్య యేట అత్తగారింటికి ఇల్లిటం వెళ్ళి స్థిరపడి పోయాడు. రజక రుల 
స్థులు. కుంకల గుంట వెంకయ్య అయన గురువు. (పస్తుతం కుంపత "పంటి 

నర రాపుపేట తాలూకాలోని (గాము. వయస్సు యాఖై యారు నంవర్వారాలు, 
చదువులేదు. నాటికీ నేటికి తన బిక్ట లుచికే వి తినే న్ పధానంగా కట్టుకొని క్ర 

దొరికినప్పుడల్లా పరిసర (గామాలకి ఎళ్ళి కోలాటం నేర్పుతుంటాడు. పందున్న 

పెంచి, వాటిని లాభాలకు అమ్మడం, పంది పెంట కుప్పగా వేసికొని అమ్ము పో 

వడం మొదలయినవి ఇతర ఉపవృత్తులు. కోలాటం నే నర్పడం కూడా ఉపన్యా te 
Vd సం n | ల్ 

ఇతనికి పదిక పులు వస్తాయి. గోలిలో ఒకజట్టు, కుంభంపాటిలో ముాడుబుటు, 
శ 

న్ గొ ళో 1 , న 
ఆశ్మకూరులో ఓ © క జట్టు యొ So బదు ( ర్శికు పట్నాల సుతో ua bw ఇచ్చా ఊం, 

మిర్యాలగూడె౨ తాలూ కొ దేవ్వలపల్టీలో ఓ ఓక జట్టుకు శిక్షణ ఇచ్చాడు. అన్ని వరాం 
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(పజల ఆదర ణకు పృాతుడయ్యాడు. కుల మత భేదాలు పాపఏంచక అందరితోను 

మ. 

సామెతలు వాడుతూ, పాటలు పాడుతూ, నవ్వుతూ, అందరిని నవ్విస్తూ ఉంటాడు, 

ళో 4 . మమ అల్లో ఈక టం వటి 2 అలో క 

అంతేగాక యువతరానికి మంచి హుషారునిసూ “ఆడుగొ చెను వస్తూనాడి నె 
| అలాటి భా అఆలు (తగ 

జ వ శాప్ 2 కయ YUM లప న a కల? యహ pn 

దగరకు చెర గాన నామత తో కడుపు నబంగు టాడు. పం అన 
౧ oe 0) 8 (oH 

అజో ల ఒన్ | ఏ ఉల షు ప్ర జే 

గామ (ప్రజలు చన్నయ్యను పిలిచి ముద్దు బరు. 



త్రిధ్లి పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

చెన్న యః వద్ద పాపల సేకరణ సమయం (మే, 1975) మరపురానిది. 
అ 

Vv , ఇశీ సుశెళతు; | 
సేకరణకు వస్తే సమయానికి కుండతో పందులకుపోసే కుడితి తీ సురెట్టతు; గదు 

ఆ [గొమంలోని పరిటాల (వభావర రావు అనే ఒర మితుని సహాకారంతో 
చెన్నయ్యను కలుసుకో వదం జరిగింది. చన్నయ్యతో “మాకు పాటలు కావాలి ! 

నీవు పాడాలి' అనగానే ఆ కుంద అక్కడే పెట్టి, మాకు కూర్చోవడానికి రండు 
బండలు చూపించి పాడడం మొదలు బట్టాడు, ఇంతలో కుదిరి కోసం వచ్చిన 
ఆచ వన శో జజ శ అ # / అటి ఉచ జాచి ” ల 

ందులు పక్కన ఆరుస్తూ గొలబస్తూ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి... _పజలు 
బన ట్ య We జో బ్ స న దాయ “వె / గుమిగూచతదు. కొారణయిమంటె పోళ్లీఈు అయా పుం చన్ను పాటల. దొగి సువతికి 

2 య 

ఇద్దరు పిల్లలు పంది పెంట బుష్టలతో వచ్చి వావన ఆచటనేవంపి మాతోపాటు 

వాట్టు కూడా పాదలు వింటున్నారు. వాట్ల చెన్నయ్య దావదురుములు.. చివరకు 

పందుల గొడవకు తట్టుకోలీక వాటికి కుడితిపోసి, ఆ తర్వాత పొటలు ప పూర్తి 

చేశాడు. కోలాటం పాటలే గార సామతలు, వరున పాటలు, ఏ థిగేయాలు ఎన్నో 

వస్తాయి. “చెన్నయ్యా! నీ పాట వినాలొ ఆంటే చాలు ఉచ్చిపోయి తన పని 
క | ఇ! Wine, సం 11 అత్య న ఆటీ అ wn అషే es ఆ, 

పొట్లు వదలి పొద్దరగఠ కుండా షుసకు ఎనుగు పుటపరకు వాడుతూగం ఉంటాడు, ట్ 
, “' లో ఎన్వీ Wry fn” ల న ఇట్టాంటి వారివఐన పాపంను సెకరెంచతం చాల సులువు. 

జ (0 
. శ జం ధు ఇ 4 a ఖో 

18760 లో ఈయన వది ఆట్నెంమాన్న సేకరించడం జరిగింది. వినుకొంటు 
Pa టం wT న్ జో 2 Wiens Mano జ . | శ ణో లో తాలూకా గుట్టపల్రి వొస్తవ్వుడు. మూంరులనులు. రుంవలఅగులకు అంపయు ఈయన 

Wy 
ఓ 

gl ఇల్ i » Pn 1 జ Ww లీ గో ళో ళో 
ue గురువు, వయస్సు నలబై అయిదేండు ఎదవ తరగతి వరకు స్వ్కగామంలోనే ar 

చదివాడు. తల్లిదం[డులు రూరి వనుటు చేసేవారు. ఇతను మతం కోలాటం, 

భజనలు నెర్పడమే జీవరోపాథిగా స్వ వరించాడు, పల్నాటి సీమలో ఎక్కువ 
అ శి ఇ iY ఫి 

(గామాళ్ల ఇతిసిద్వారా € స కె క్రైం సర్చుకుంటుంటారు. ౮ంటఉచింతంల్ శీ స్రోలాటం 

నేర్చే సమయాన దాసునుంచి విషలపం సేకరించడం జరిగింది. ఉప్కుటని దాదాపు 
గో ఖో స్ శ న్ oor, * క 19 3 ' “a యాభ నుంచి అరం దాకా ఎట్లు తయారు చేవాడు. రు _చూకాళం హాల్లో 

అ ఎది టై gt a Tan లల! Er) ఎక్కువ మంది ఇతని వగ గర కోలామం ఇం చ్రకున్నా రు సఐస్లు, బీవాటాలు 
జీ గ ఇల్ ఓ చు ల జో | ళో నర్పడం వళ్ళి దాసుకు లఅసరి ఆదాయ; నాల్లు నందం నుంచి ఐదు వందల దాకా 

ఇ న. న ఐం tut అ, న క. ఖః 
ఉంటుంది, దాసుకు మమల ద ట్ ఇలు వస్తాయి హా రాయను ల లి పది 3 ” 

తధా నమైన£ శ మా wpe డు nae ee వ. ॥ 4 వ ఆడు క్యు త | * we, క OE | అల్ల సట దులా (౨ చల 4జీ ౨ / న ల ఆలం లోల 

ళో 
wi చ + $ A భ గ్గ స ర! ఫ్ ఒల్లో శో ఉం ళ్ త. gw ‘ pa వచ్చాయి. అవి ఆన్నీ గూడ ఇండి తతారాతి. దాను తస చన్ను తనంలో ౨సివాని 
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అలిగి, ఇంటి నుంచి వెళ్ళీ పోయి, జీవనానికై కుంకలగుంటలో వెంకయ్య ఇంటిలో 

పనికై కుదిరి, ర్మాతి పూట కోలాటం నేర్చే వారందరిని చూచి, అభిలాష ఉన్నా 

పెకి చెప్పక, రోజూ వారి ఆటను చూస్తుండేవాడట. ఆది గమనించిన చెంకయ్య, 

దాసుకు తాను నేర్చిన భజన కోలాటాలు పూర్తిగా నేర్చి పంపాడు. ఈతడు 

గుంటూరు జిల్లాలోనే మేటి అని చెప్పవచ్చు. 

జూపల్లి పొమైయ్య : 
మాచర్హకు దక్షిణ దిశలో 10 కి.మీ.ల దూరంలో ఉన్న కోలగుట్ట (గామ 

నివాసి. రజక కులస్థులు. దాదాపు ఎనబై యేడు సంవత్సరాలు. నిరక్షరాస్యుడు. 

తల్లిదండుల నుంచి సంక్రమించిన బట్టలుదికే వృల్తె (పధాన వృత్తి. కోలాటం 

నేర్పడం ఉప వృత్తిగా స్వీకరించాడు. కాసి ఇప్పుడు ఏ ఇతర వృత్తులు లెవు. 

కోలాటం నేర్పడం కూడా మాని వేశాడు. నడివయసులో ఉన్నప్పుడు కోలగుట్ట, 
ఆత్మకూరు, పోలేపల్లి, రాయవరం, దుర్గి మొదలై న (గామాల్లో దాదాపు ఇరవై 

జట్టులు తయారు చేశాడు. పొకైయ్య తాను కోలాటం నేర్చే రోజులలో కేశాలం 

కరణకు వీలుగా జుట్టుఉండేదని, జుట్టుకుపూలు చుట్టుకొవడం ఉండేదని తెలిపాడు. 

పాటలు పాడమని ఎన్నో సార్ద [బతిమాలినా మొదట తిరస్కరించాడు. చదువు 

కున్నవారి ఎదుటి నిరక్షరాస్కుడైన తాను పాడితే అపశ'బ్దాలు, తప్పులు దొర్దు 

తాయని చదువుపై ఉండే గౌరవ భయం చేత తిరస్కరించాడు. కాని చివరకు 

ఓర్పుగా అన్ని వివరాలు చెప్పాడు. ఈయనను ఒప్పించడానికి దాదాపు పదినెలలు 

పట్టింది (1978-79 లలో). చూడడానికి ముది వగ్గెనా ఉసెత్తులో పాట పాడే 
ర 

టప్పుడు తనకు తానే తన్మయత్వం చెంది ఎగురుతూ, అడుగులు వేస్తూ పాడి విని 

పించాడు. పొధియ్య నేర్చింది కులుకుల కోలాటం. 

మక్కెన బంగారయ్య : 

మాచర్లకు తూర్పు దిశలో 10 కి. మీ. దూరంలో ఉన్న దుర్గి ఈతని 

స్య|గామం. ర జకకులస్థులు. గురువు కుంకలగుంట వెంకయ్య. వయస్సు యాభి 

లెండేండ్తు. నిరక్షరాస్యుడు. 'చెపలు పట్టడం పథాన వృత్తి. కోలాటం నేర్పడం, 

బట్టలుదక డం, వేట ఉపవృత్తులు. తన భార్య మరణించడంతో కోలాటం నేర్పడం 

మానివేసి, దిగులుతో కొన్నాళ్ళు వంటరి జీవితాన్ని గడిపాడు. తరాషత మరలా 

పెళ్ళి చేసుకుని [పస్తుతం కాలం గడుపుతున్నాడు. దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్స 

PK-28 
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రాల |కితం కి కోలాటాన్ని విసర్లించాడు. అయినప్పటికి అపుడప్పుడూ కోలాటం 
డా 
అ పాటలు పాడుకుంటూ, మననం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ' దుర్తి3ి దగ్గరల 

pn జలాశయం (నాగార్జున కసాగర్ కుది కాల్వకు మంచిడె ల్రువద్ద న్ు 
& a) 

రిజర్వాయరు )లో చేసలు ప పట్టడానికి ఆ తెల్ల వారు అలామున నాల్గు గంటలకు ఎల్లి 

ఉదయం తొమి శ్రి గంపఏలకు ఇల్లు చేరుతాడు. తాను తెచ్చిన చేపలను మాచర్లలోని 

చేపలు కొనే కం|టాక్టరుకు అమ్మి, ఆ డబ్బుతో తన కుటుంవాన్ని దిస్తుకుంటు 

న్నాడు. వారానికి రెండు ముడు సారు కుండే క్ల వేటకి ఆడవికి గెళతాడు. 

సాయంతం నాల్లుగ ౩టలకు అడవికి ఎళి లి, వలలుసన్ని, మాటువేసి ఉండి, 

రాతికి చిక్కిన వాటిని పట్టుకౌనివచ్చి, పొదుచి వాటిని అమ్మి తన సంపాదనను 

ఇనువకింపజేసుకుంటున్న శ మజీవి, (గామంలో గుడ్డలుదకడం మరో సంహెదన. 

ఈయన పాటలు వింటుంటే తాళ బద్ధంగా ఉంటాయి, ఉ సెత్తు పాకలు పాడే 

సమయాన లేచి ఎగరడు కాని ఎగిరినంత దఖషారుగా పాడుతాడు. చేపలకు పుట్టి 

(చేపలు ప పపైబప్పుడు లొ లోతు సై “లోనికి చెళ్ళీందుకు ఉపయోగించే పెద్ద బెట్ట) 

"సె ప₹ఇటప డూ, వస్తూపోతూ మార్గమధ్యంలో సూ, అడవికి వేటకు ప సమయా 

లోను కోలాటప్పు పాటలు పాడుకొని తనలోతానే తన్మయత్వం చెందుతుంటా J oe యా 

నంటాడు. అందువల్లన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కోలాటంలో నేర్చుకున్న 

వశాత్తు డక కన్ను నడి వయసులో 

cc 

డి 

హోయింది. ఇప్పుడు మా సందర దైనా తనసంపాదనకు లా టులరుండా 

వయం క్ర “రంచడం జరిగించి. 

1979 లో ఈఃయునవద్ద విషయం సేకరించడం జరిగింది. నస్టిగొంగ 

జిల్లాలోని మిర్యాల? కాడ తాలూకా, రాజవరం పోస్టుకుబెందిన బటొయగూాడెం 
a] 

సస|గామం. తొయగూడెం నాగార్జునసాగర్ కు ఉత్తర 'దిళలో దాదాపు 15కి. మీ* 

దూరంలో ఉంది. రె్టికు ఏలస్థులు. మిర్భాలగూడెం తాలూకాల్ లోని 'పెద్దగూడెం _గామ 

నివాసి నిర్సెరెడ్డి ఈయన సరుస్త. ఇర వై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయస్సు. ఐదో 

తరగతి వరకు స్వ గామంలో ని పె9చెటు స్కూలులో చదివాడు. వ్యవసాయం 

ముఖ్యవృ త్రి తి,కోలాటం ఊల్డాసంక్ కొద్ది నేర్పుతుంటా . కులుకుల కోలాటం నేర్చాడు. 

మొత్తం నాల్లుజట్లు త రహూరు జేశాడు. 



కోలాట కళాకారుల నేపథ 20 255 
(౮౮+. 

మందపొటి రాములు : 

గురజాల తాలూకాలోని దాచేపల్లి | గామనివాసి. గురజాలకు తూర్పుదిళలో 

15 కి. మీ దూరం ౭లో ఈ (గా మం ఉండి. తెంగ కులసులు. నలత నాలు సంవత్స 
ఫై Cn fn 

తర నొ Wy లో న [| ;! న (శ న్ 

ర న దంచి 2 (పధానవృ త్తి. కొలాజంమీద ఆభిలాషకొ దీని, ఉపవు ర్రిగా సీంకరించాడు. 
an మ ని ద 

గి > వ వ లి ను ఈతనికి పనండు కొపలు వచ+నపా*చెకి 'డుమా! తల ర్పుతుంటాడు, 
శ చు 

err 

బలహీనంగా ఉనా ఇప్పటికి కొలాటం చెసె సమయంలో ఎక్కువ పషారుతో 

గరితీ వేదికమీద ఎగురుతాడు. ఇతనికి భుజా న కొరడా (చం్యడకోల) ఉంటుంది. 

నోటిలో క బక ఉంటుంది. ఉల్లాసానికి స గుది WI మసిషి ఇతనివద విషయం Es ol సం గ 

అలై 

రెంచడం లాలి కషమె3ద, 1 19 179 టో సెస్ గక డాడి సంచి. 
Ee 

కే తో ఈ 

కొండం వంకట నర్శాయూా : 
(౪ ల 

గుర oy కరంగా Bors చి వాం సరు నీరా అదం. వవ. యట అలక సే జాల తాలూానొ, లర్జుు- గ వర క pu యయ్లుయి లు య cream. అయిత 
wwe గా. 

జ ర్ల సెల స శాస్త కె గ! బా చ ఇ విలా ఇ చ 2] ఎ. ఇ జట ఆలో ఎ అస్సి దమ్ముల తగ వులాఓవర్ణి ఇంటిని, ఆసగి వదిరిబటు దెససాయిడి గుంబుల 
లుం ea క ళ్; 

రాలనుంచి పిడుగురాలలో ఉంటున్నాడు. ముతరాసు కులస్థులు, వయస్సు 

యేడు సంవత్సరాలు. గురజాల తాలూకా, పిల్లుట్టశివారు రుక్క్మి ణీపురనివాసి 

ముడిమాల కోటయ్య ఈయన గురువు. ముడిమాల క్ కోబయ్య తుమ్మపూడి దాసయ 

శిష గడు, తుమ్మపూడి దాసయ్యది ఒంగోలు _పాంతమని (పతతి. 

వెంకటనర్సృయ్య నాల్లో తరగతి వరకు చదువు వుకున్నాడు. (పథాన వృత్తి 

భజన, కోలాటాలు నేర్పడం. కూలి పని, సాము నేర్పడం, గుజ్జపు బండి 

తోలడం మొదలయినవి ఉప వృత్తులు. ఇంతేగాక హాట్ వాయించడం, నాటకా 

అలో వేషాలు వేయడం (ముఖ్యంగా (బహ్మంగారి నాటంలో బ్రహ్మంగారు, ఈశ్వ 

రమ్మ, సిద్దయ్య పా[తలకు పేరు సంపాదించిన నటుడు. పౌరాణిక నాటకాలలో 

అర్జున, కృష్ణ, యయాతి, ఆంగద, అశ్వత్తామ ప్మాతలు నటించడం అలుసు) 

ఈయన ఇతర కార్యకలాపాలు. పల్నాళటి సీమలో గొప్ప కోలాటం జట్టు 

నాయకుడు. ఈయన కులుకుల కోలాటం, మురళి కోలాటం, బజారు కోలాటం, 

దసరా కోలాటం, గోలోండ కోలాటం మొదలయిన ఐదు కోలాటాల పేర్లు 

చెవాడు. పల్నాటి స సీమలోని [గొ మాల్లోను, ఈ సీమకు చుట్టుపక్ట గల [గామా 

£ = wf నకల mr Sins 2 గం చం లను డాభూాం్ర ఆ దా డొద్జారు రత్నలు ఇచ్చాతు. ఈయన లుల, కొయిలక్ష? 
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మోర్టంపాడు, మాచవరం, పిన్నెల్లి, కొత్తపాలెం, వేమవరం, యలంపల్లి, రేగుల 
గడ్డ, కొహ్హరు, కిస్టాపురం, రఘునాథపురం, కోభన్నాది గూడెం, చింతరాల, 
చందాజుపాలెం, పెకికపాడు, మా సాయ పాలెం, చోట పావపాలెం, సతిపూడి 
ఎల్టు రి, చింతల పాలెం, లింగాపురం, [బా హ్మణపలి, తుమ్మలచెరువు, 
ముత్యాలంపాడు, .సింగరాయ పాలెంకండ మొదలయిన[గామాల్లో జట్టులు 
తయారు చేశాడు. ఇందులో గుంటూరు జిల్లాలోని (గామాలే కాక (ప్రకాశం, 
నల్దగొండ జః ల్లాలోని గామాలు కు కూడా ఉన్నాయి. దాదాపు అర వై రెండు వెండి 
పతకాలు, రెండు బంగారు సతకాలు, ఒక వెండి తోడా (కాలికి పెట్టుకునే న ఆరున్నర. 
తులాల బరువు గల కడియం), ఇంకా అనేక సలు సామాను కోలాటం పోటీలో 

లూ. న 

గెల్చాడు. కులుకుల కోలాటానికి, భారత తోలాటానికి తాళంలో తేడా ఎట్టుం 
టుందో వివరంగా చెప్పిన మేటి. గర్వం కనిపించని ఆదర్శ శ్రీవ. సేకరణలో 
బాగా సహకరించాడు. 1979 లో విషయం కోనం దాదాపు' అరవై ఐదు రోజులు 
పరిశీలించడం జరిగింది, ' 

చొమ్మి శెట్టి వెంక పేశ్వర్లు : 

మాచర్లకు ఈశాన్యదిళలో ఇరవై కిలోమీటర్ణ దూరంలో ఉన్న శ్రీగిరి 
పాడు (గామవాస్త స్తవుడు. తొగట కులస్థులు. వయస్సు యాబై రెండు సంవత్స 

రాలు ఉంటుంది. శ్రీగిరి పాటిలోనే మూడో తరగతి వరకు చదివాడు. _్రధాన 

వృత్తి వ్యవసాయం. కోలాటం నేర్పడం ఉప వృత్తి మాతమే. ఈయన మొదట 

పాటలు చెప్పడానికి కొంత, బిడియ పడ్డాడు... అయితే తర్వాత రాసుకోవడానికి 
అనుకూలంగా చెప్పాడు. 1079లో ఈయన వద్ద విషయం సేకరించడం 

జరిగింది. పాడుతుంటే బజారుకెంట పోయేజనం గుమిగూడారు. చక్కని కంఠ 

స్వరం. మంచి మాటకారి. ఈయన నేర్చిన కోలాటం పేరు గోల్కొండ కోలాటం 

'అంటాడు. ఇందులో ఆరు కోపు పులుమాతమె ఉన్నాయి. ఇంతవరకే నేర్పు 

తుంటాడు. మొత్తం శ్రీగిరిపాడులోనే మూడు జట్టులు తయారు చేశాడు. వ్యవ 

సాయం పనులతో తీరక కోలాటం నేర్పడం ప్రస్తుతం పూ పూర్రిగా వదలివేశాడు. 

జకుు_ల వెంకయ్య : 

కారెంపూడికి ఆగ్నే యడిశలో 4 కి. మీ. దూరంలో ఉన్న గాదెవారి పల్లె 

ఇతని జన్మ స్థలం, బోయకులస్థులు, వయస్సు నలబై రెడు సంవత్సరాలుంటుంది. 

ఇతని గురువు పోలెపల్లివాసి వెంక టేశ్వర్దు. పోలేపల్లి మాచర్దకు తూర్చుడదిక్కుగా 
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5 కి. మీ. దూరంలో ఉంటుంది. ఈయన మూడో తరగతివరకు చదువుకునా? డు. 

[పధానవృ త్తి వ్యవసా యం. ఉపవృ్తి తీగా మాతమే కోలాటం నేర్చడాన్ని ఎన్ను 

కున్నాడు. దాదాపు పది సందత్సరాలనుంచి కోలాటం ' శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. 

పన్నెడు కోపులు తెలుసు. దాదాపు పది జట్టకు క్షణ ఇచ్చాడు. ఈతనికి 

(బాహ్మణపల్లిలో చెండి పతకం, మండాదిలో వండికప్పు బహుమతులుగా లభిం 

చాయి. 1979 ఈయనవద్ద విషయం సేకరించడం జరిగింది. 

పొలకుర్తి శివయ్య : 

మాచర్హకు వై నె బుతి దిశతో 4. కి. మీ. దూరంలో ఉన్న రాయవరం 

ఇతని నివా వాసస్థలం. ఎరుకల కాల అస్థులు, వయస్సు. నలబై రెండు : సంవత్సరాలు. 

ఐదో తరగతి వరకు చదివాడు. _పధానవృత్తి కోలాటం. నేర్పడం. ఉపవృ 

కూలి. భారత కోలాటంలోగి పది కోపులు తెలుసు. పడి సంవత్సరాల ' శిక్షణాను 

భవం ఉండి. దాదాపు ఇరవై జట్టులు తయారు చేశాడు. కోలాటం వేసేటప్పుడు 

డపు తీసికొని చాలా ముకు ఎగురుతూ ఆడుతాడు. తాళానిక నుకూలం గా తప్పెట 
లో 

వాయిస్తూ భలే హుషారుగా ఎగిది జనాన్ని ఉ ఉలాన పరుసాొడు, సన్నగా ఉంటాడు. 

పెద్ద ఉంగరాల జుట్టు అందంగా ఉంటుంది. శివ 

బాగా సరిపోయే మని షి. 1979 లో ఈయనవద్ద విషయం సేకరించటం జరిగింది. 
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జాషి సీతారామయ్య 

కారెంపూడికి ఆగ్నేయ దిశలో 4 కి, పీ దూరానగల గాదివారిపల్లె 

ఈతని జన్మస్థలం. తెలగకులస్టులు. వయస్సు ముప్పెఏడు సంవత్సరాలు 

ఉంటుంది. మాచర్హకు తూ ర్పదిక్కుగా 5 కి మ్. దూరంలో గల పోలేపల్లి 

నివాసి వెంకటేశ గర్తు ఈయన గురువు. మూడో తరగతివర కు చదివాడు. వ్యవ 

సాయం (పధాన వృత్తి. కోలాటం నేర్పడం _ఉపవృత్తి. దాదాపు పన్నెండు 

సంవత్సరాల శిక్షణానుభవం ఉంది. ఎక్కువ జట్టులు తయారు చేరాడు, కొనకల 

మిట్టలో వెండి పతకం, చినగారపాడు, రుదుపాడు, విజయవాడలో వెండి పత 

కాలు, ఎర్రగుంటపాడులో వెండిగంట, గాదెవారిపల్లైలో వెండికప్పు, సెదకూర 

పాడులో మెరిట్ సర్టిఫికెట్టు మొదలయిన బహుమతులు సంపాధించాడు. తనకు 

నేర్పుతూనే శిష్టసముదాయాన్ని పెంచుకుంటున్నాడు. 1978 తో ఈయన 

షయం సేకరించడం జరిగింది. 
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తోట హనుమయ్య : 

మాచర్చకు నై బుతి దిశగా 15 కి. మీ. దూరంలో ఉన్న గుండ్ల పాడు 

గామనివాసి . పెరిక కులస్థులు. వయస్సు నలబై. సంవత్సరాలుంటుంది. నిరక్ష 

రాస్యుడు. (ప్రధాన వృత్తి వ్యవసాయం. ఉపవృ ర్తి కోలాటం నేర్పువం, ఈయన 

నేర్చిన కోలాటాన్ని నాటుకోలాటం అంటున్నాడు. గుండ్రపాటిలో మొత్తం మూడు 

జట్టు తయారు చేశాడు. 1979 లో ఈయనవద్ద విషయం సేకదించదం జరిగింది. 

ఈయనకు పన్నెండు కోపులు వస్తాయి. తన | గామజట్టుల తోటే పండగ పబ్బా 

లకు, తిరుణాల సమయార్హో పక్క [గామాలకు వెళి కోలాటం వేయిస్తుంటాడు. 

(పకృత పరిశోధనకు నూటఇరవె ఐదు కోలాటం పాటలు, ఎన్ను 

కున్న పదకొండు కేందాల్లో పన్నెండు మంది జట్టు నాయకుల నుంచి 

సేకరించడం బరిగింది. పె జట్టు నాయకులు పల్నాటిసీమలోనే కాక ఇతర 

(పాం తాలకు కూడా వెళ్ళి కోలాటం నేర్చి, జట్టు తయారు చేసి ఉత్సవాలకు ఫోటీకై 

తీసు కెళ్టుతుంటారు. ఏర5లో ఏడుగురు వెనుకబడిన తరగతుల కులాలకు చెందిన 

వారు. ఒకరు షెడ్యూల్డు కులాలకు, మరొకరు షెశ్యూల్లు తెగలకు, ముగ్గురు 

ఆగకులాలకు చెందినవారు. ఇరవై యారు సంవత్సరాలనుంచి ఎనబై యయిదు 

సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్లు ఉన్నారు, వీరిలో పెద్దగా చదుపుకున్న వాళ్లు 

లేరు. ఉచ్చారణలో గాని, పాడే కీరులోగాని, ఇతర విషయాల్లో గాని చదివిన వారికి, 

చదవని వారికి పెద్ద, లేడా, కన్సించదు. సంతకం చేయడం మ్మాతమే చదువు 

కున్నట్లు (పత్యేకంగా తేడా కోలాటం నేర్పడమే పధానవృత్తిగా జీవిస్తున్నవారు 

ముగ్గురు. తక్కిన వారంతా కోలాటాన్ని ఉపవృ త్రిగానే స్వీకరిస్తున్నారు. 

కోలాటంతో పాటు సాము, భజన, నాటకాలు వేయడం నేర్చిన జట్టు నాయకులు 

న్నారు: వ్యవసాయం చేసే కృషివలులూ ఉన్నారు. చేటాడే వేటగాష్ట ఉన్నారు, 

ఆయితే. అందరికీ కోలాటం మీదే మక్కువ ఎక్కువ. గెల్చిన బపృమతులు 

పతకాంయితే (పదర్శన రోజున మెడలో లేవా చొక్కాకు చుట్టూ పిన్నీసులతో 

కట్టుకొని అలంక రించుకుంటారు. విషయ సేకరణలో కొందరు చాలా ఇబ్బంది 

పెట్టినప్పటికీ విసిగించి చివరకు విసుగుకొని సహకరించారు. కొందరు చాలా 

మర్యాదను (పక టిస్తూ వారి విషయాన్ని తెలిపారు. 







ఆలోకనం 

(పకృత పరిశోధనకు పల్నాటి సీమలో పదకొండు (గ్రామాలను పర్యటన 

కేంద్రాలుగా ఎన్నుకొని, ఈ కేందాల వాస్తవ్యులైన కోలాట కళాకారుల నుంచి 

కోలాటానికి సంబంధించిన సకల విషయాలు సేకరించడం జరిగింది. కోలాటం 

పద వ్యాప్తి, వ్యుత్పత్తులను గురించీ, పర్యాయ వాచకాలు, రూపొంతరాలు, ఆడే 

పద్దతి, అందులో గమనించదగ్గ (పక్యంశమూ విపులంగా చర్చించబడింది. పురా 

వస్తు నిర్మాణాలు, సాహిత్యం, చార్మితకుల ఉద్ధరణలు మొదలయిన (పాచీన 

ఆకరాల్లో కోలాటం [పస క్తి ఎట్టా కన్పిస్తుందో చర్చించబడింది. ఇంతేగాక 

ఇతర సీమల్లో కన్పించే కుమ్మి, జట్టి జాము, గర్బా, దండియారాస, రాస 

నృత్యాలు, యోవయా,భార్మగా, కథి,మొరిస్ మొదలైన నృత్యాలకూ కోలాటానికీ 

కన్పించే తుల్యమైన అంశాలను గురించి పేర్కొనడం జరిగించి. జానపద విజ్ఞా 

నాన్ని వాక్సహిత కళలు (Verbal arts), వా్యాగహిత కళలు (Non-Verbal 

arts), మిశ కళలు (Mixed arts) అని మూడు రకాలుగా నూతనంగా విభ 

జించడం జరిగింది. అందులో కోలాటం మ్మిశ కళా విభాగానికి చెందిన తీరు 

విపులంగా చెప్పబడింది. ఈ పరిశోధనకు ముఖ్య కే్య్యదంగా తీసుకున్న పల్నాటి 

సీమ నైసర్గిక స్థితిని కూలంకషంగా వివరించడం జరిగింది. ఈ సీమలోని 

(పజల్లో కళాభిలాష ఎట్టా ఉంటుందో, కోలాటాన్ని వారు ఎట్టా ఆదరిసారో 

సూచించబడింది. ఈ సీమలో విస్తృత (పచారాన్ని పొందిన కోలాటంలోని. 

రకాలు, వాటిలోని కోపులు, ఆయా కోపులు తిరిగే పద్ధతి, చితాలతో సహా 

సవివరంగా నిరూపించబడింది. ఈ కోలాటంలో పాడే పాటల్ని దాదాపు 125 

సేకరించడం జరిగింది. వాటిని వర్గీకరించి ఆనువర్ణించిన తీరు ఇందులో పరిశీల 

నార్హం. సేకరించిన పాటల్లో కన్పించే సామాజిక పరిస్థితులు సోదాహర ణంగా 

రూపించబడ్డాయి. మతాలు, కులాలు, కళలు, సంస్కృతి, వృత్తులు, ఉపవృత్తులబు 



§62 పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

మొదలనవన్నీ ఇందులో విశ్లేషించబడ్డాయి. పల్నాటి సీమ పూర్తిగా వెనుకబడిన 

(పదేశం కాబట్టి ఈ పాటల్లో భాషా విలక్షణతలు ఎక్కువగా కన్పిస్తాయి. అందులో 

శబ్దవిపరిణామాలు, సంధులు, సమాసాలు, వింతరూపాలు, కియానిర్మా ణాలు 

మొదలయిన విశేషాలను ఏలై నంత విపులంగా చర్చించడం జరిగింది. 

ఈ పరిశోధనకు మూల విరాట్టులెన కోలాటం కళాకారుల నేపథ్యంలో వారి 

కులమతాలు, తిండితిప్పలు, పనిపాటులు, కష్టసుఖాలు, చదువుసంధ్యలు, వృత్తులు, 

జీవన విధానం మొదలయిన విషయాలు విపులంగా వివరించడం జరిగింది. ఈ 

పరిశోధనకు సేకరించిన పాటలు అనుబంధంలో (పదర్శించబడ్డాయి. 



అనుబంధం 

కోలాటం పాటలు 



శోలాటం పాటలు' వ్లీగ్రల్ 

1. అదిగొ సూడు మంచి. బొద్దులు 

(పాడినవారు మక్కెన బంగారయ్య) 

అదిగొ సూడు మంచి బొద్దులు 'దొడిగింది 
కాంబోజి కాంబోజి అద్దాలు దొడిగింది 

ఏడాది నావద్ద కిరీట మందింది ' 

పచ్చ మారాటీలు పచ్చ మారాటీలు 

పారు టాకుల సీర పచ్చంగ కట్టింది. 

పాపా యేవూరి దానావే? 

సెంచీతా యేవూరి దానావే? 

యేమిరా మొగవాడ! 

వేట కొచ్చీనాను సిన్నయ్యా! 

పోవయ్య పోవయ్య మొగవాడా 

నీకు పొద్దేడ బోలేదు మొగవాడా ' 

మావోరు వత్తేను సిన్నయ్యా 
నిన్ను యౌ బెనే యేసేరు సిన్నయ్యా 

నిన్ను బలేన బొడిసేరు సిన్నయ్యా 

నిన్ను బాకునా యేసేరు సన్నుయా 

or నీకు పొద్దేడ బోలేదు మొగవా 

స్ స్రీ కిట్ట 'మూరితిన్ 'సెంచీతా 

నను బెండ్రియాడవే సెంచీతా 

నీకు వ బౌవుపున్నె ముంటదే సెంచీత 

నను పెండ్లి యాడవెే సెంచీత 

2. అనంతరంగం సి వై ఎకుంటం 

(పాడినవారు : : మందపాటి రాములు) ... 

అనంత రంగం సి వై కుంటం- 

రాజై మంతయు రాంభజనా 
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ఏమిర నరుడా. జాగము -సేసెవు 

నవ్వులు గాదిది' శాంభజనా ! 

తలగుడ్డలు మీరు తీయ్యండీ 

తల వంచీ భజనలు సెయ్యండీ ! ॥ఏమిర॥ 

వలె వాటులు మీరు తియ్యండీ 

వళ్ళొంచీ భజనలు సెయ్యండి! ॥ఏమిర ॥ 

మదము పట్టి పెద్దెనుగు లావయి 
మరిసితి వంటోయ్ రాంభజనా ! 11 ఏమిర।। 

నడుముకు దట్టిల్ కట్టండీ 

నడుమొంచీ భజనలు 'సెయ్యండీ! 1 ఏమిర॥॥ 

ఆనంత రంగం సీ9 వై కుంటం 
రాజ్టైమంతయ రాంభజనా . 1[ఏమిర।। 

లి, అన్నయో గారడీ. 

"(పాడినవారు ; మక్కెన బంగారయ్య) 

అన్నయో గారకీ: = 

బల్ అన్నయా గారడీ 

షారి. పొయ్యే పాముల బట్ట 

- = పట్టి తెచ్చిన గారడీ 

అన్నయో గారడీ 

బల్ -అన్నయో గారడీ 
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967 

(పాడినవారు : 1, చాలనరసింహదాసు, 
బి, చప్పాలచెనుయ్య 

క 

కి. మక్కెన బంగారయ్య. 4. కొండం వెంకటనర య్య. వ్, తట 

అన్నాయడవకూరా - అవ్షిన్నా యేడవకూరా 

ఆయోజ్జా బాలకుడా - మా తండే యేడవకూరా 

ఏడ్రవకూ యేడవకూ - యరిమా లవ్వన్నా 

ఏడిస్తే నీ కనులూ - నీలాలూ ! గారునూ ఇనా 

ఒకరా|త్రి వొకపగులూ - పొన్నా మానుకిందా కొడకా 

ఒంటొంటి బతుకాయె - వోసందామామయ్యోై. 

నె తినా కిరీటమన్నా - నెలవొంకా నామము కొడక 

నువ్వుండేది వూరడిమి - నువుపంకేదే కారమిడిో. 

బాలా యేడవకూ పు[తా - గోలా యేడవకూ యమర్త 

పిన తంశడీ లచ్మనుడు - వచ్చే యేడవకూరా (అన్నా 1 

1. వీరు. 2. యింటుంటే బతకామూ - వోసందమామయ్యా (పా.,చె.బె.] 

శ్రి. వాలు గన్నొక పూలు వరసన సిగజుట్టి 

బంగారు టుయ్యలలో పవ్వశించెదరావోయీ 

ఇందరిలోపల నీకూ యెవ్వరు గావలెనన్నా 

లలితాంగీ రుష్పినీలలనా నీకేగావలెనా (ఆ.చ,,చె.చె.) 

4. మి తం|డీ రామయ్యా యిల్దుయిరిసి పెళ్ళియాడే 

యిల్లుయిరిసి పెళ్ళియాడీ - ననుమరిసి అడిమికం పె ఆనా ॥ 

పీ తాత దశరథుడు - నీ మీనా దయదప్పె : 

మీ యవ్వా సుమి తా -నీ మీనా దయద ప్పె 

సీ బాబాయ్ లచ్మయ్యా- స్ మీనా దయదప్పె అనా న (ఆ. చ.,కొంంం. ) 
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ర. అన్నా _బెమ్మపట్నము 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

అన్నా (బెమ్మ పట్నము పోదమంటే 

పీక కేమిర ఆన్నయా 

ఓంకోర మయినా సమురు దీసి 

దియ్యె' బెట్టవె సెల్లెలా 

సెలెలా మా తలివె 
రొ C9 

సిత్తమున మే నాత్తవే 

అ_త్తకొడుకుకు పిల్లని త్తే 

ఆదచిగేనమెి సెలైలా 
2! లు 

అన్నా [బెమ్మ (_ప్రష్నము పోదమంటే 

అడుము లడ్జామన్న యో 
G 

గురుమం|[ త మయినా గొడ్డలె త్తి 

అడిమి నరకచే సెల్లెలా 

అడిమి నరికితే ఐదుపులు 

లాడడ్డ మొచ్చే రన్నయా 

ఐదు పులులక్షు ఐదు మేకలు 

ఆర మివ్యమవే3 సెల్టెలా 

అన్నా (బెమ్మపట్నము పోదమంటి 

యరులడ్డా మన్నయో 

గురు మం|త మయినా పటువు జేసి* 

పడవ నడపవే సెల్తెలా 

పడవ నడిపెటి బె స్తబోయెడు 

లేడు గదురా అన్నయా 

1. దివ్వె, 2. జ్ఞానము, 8. ఆహారము, 4, పఠన జేసి, 
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సూటిగను సుక్కొని పట్టి 
పడవ నడపవే సె 

నిన్ను జూద్దామన్న రాతిరి 
నిదురొత్తుం దన్నయా 

నిదలోనే మేలుకోనీ 

నన్ను జూడవె సెల్లెల్లా. 

6. అంబ నీకు యుదిగొ. "మంగళం 

 (పాకినవాద: చెప్పాల చెన్నయ్య } 

అంబ నీకు యిదిగొ మంగళం 
శంబూని! రానీ దేవినీకు . 

యిచిగొ మంగళం 

పంచ వన్నెల ప పళ్ళ రములొ 

ఆర ంజోతి? యెలీగించి 

పంచె పూజలాను జేతు 

పలుకవే శారదాంబ తల్ల 

అంబ నీకు యిదిగొ మంగళం 

శంబోని రానీ దేవిసీకు 

యిదిగి మంగళం 

ఆడ గొండ మీదయున్న 
a 

ఆందామైన యాశ్చిరమ్మే 

ముందుగా నీకు పూజసేతు 

ముత్తీ* తెల్చవేమో తల్లి. 

ఆంబనీకు యిదిగొ మంగళం . 

శంబూని రానీ దేవి నీకు 

యిదిగొ మంగళం 

1. శంభుని. 

PK-24 

2. ఆరుంధతి. లి, ఈశంరి. ముక్తి. 

869 
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7. అమ్మా నేను సిన్నడాన్ని 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి ) 

అమ్మా నేను సిన్న దాన్ని 

ఆల్లుడొ త్తె తోలబాకు 

ఊళ్ళో దుడ్డులు] సల్లగుంటేనే 

ఓయమ్మా నేను సిల్లరప్పులు దొరా గొడుదూనే 
నీకూ జూడ సిన్నదాన్ని 

నిమ్మకాయల. రొమ్ముదాన్ని 

తమలపాకు నడుము దాన్నిరా 

చెల్ ! మల్లెల చెన్నా 

తగులు కుంటే వదలజాలరా 

కంచీ మేకల పాలూ బోసీ 

పెంచుకుంతీ నాదీ కురులు 

ఒకు. నాటీ వలపులాకూ 

మేకాలాకు మేపే లేదు 

నేను తిరగని బూమిలేదు 

కొ తకుంట కోపు2లోనేరా 

చెల్ 1 మల్లెల చెన్నా! 

కొంగు పరవని సోటే లేదురా 

కట్టకింద వంటి మూటా 

వంటి మోటకు దండక [ర 

దండక | రెద్దుకు గంటలేదురా 

చెల్! మల్లెలచెన్నా! 

దండక రెద్దుకు గ ంటలేదురా 

1. ఒకరకం రాగి నాణెం. 2. _వానవల్ణి నేలకు ఏర్పడిన స్థితి. 



కోలాటం పాటలు త్ర/1 

బొకే గ్రానే!మో బాలో? పోయె 

తొండమేశీమొ తాసీ*పోయె 

ముడిసే యేతరిగ్ జాతర బోయెరా 

చెల్! మల్లెలచెన్నా! 
(op) ఎ | 

ఏతరి పెళ్ళం మిండల మరిగేరా. 

8. అరమరలును దాటి అయోజ్ఞకును జేరి 

(పాడినవారు వి చెప్పాల చెన్నయ్య 

ఆరమరలును దాటి అయోజ్ఞకును జేరి 

అమ్మతో యేమందురా 

లచ్మనా అమ్మతో యేమందురా! 

వొదినె కోసమూ వచ్చి - వారిది! బందించి 

వొరిగిపోతివా తమ్ముడా 

లచ్మనా వొరిగిపోతివా తమ్ముడా! 

అము వుష్తుకోసము వచ్చి - కప్పురము యిడనాడి 

కపులార నేనేమి సేతూ 

అయ్యో కపులార నేనేమి సేతూ! 

పణతి కోసమువచ్చి - పగడంబు బోగొట్టి 

కపులార నేనేమి శే సతూ! 

అయ్యో కపులార నేనేమి సేతూ 

నీ సతీ వురిమెళ్ళ” నా పతి యేడంటే 

ఏడంకే యేమందునూ 

లచ్మనా యేడంటే యేమందునూ! 

1. Bucket. ఏతాముకువాడే పెద్ద బక్కెట్టు. 2, బావి. వీ ఏతాము 

బొక్కెనకుకమే తోలుతి త్రి. 4. తడిసి. 5. ఏతాము తోలేరై తు ఏతరి. 
6. వారధి. 7. ఊర్మిళ. 
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లచ్చ! గొడుగుల కింద - రంజిల్లుకుంటనే 

వత్తున్నాడని సెప్పేదా 

లచ్మనా వత్తున్నాడని సెప్పేదా! 

ఆంతలో తన బంటు జాంబమంతుడువచ్చి 

రామయ్య దుక్క_ మేమిటి సామీ! 
ఆనుమంతు? గునమెంతొ ఆతని సాయసమెంతో3 

ఆపదలు గడపవయ్యా 

ఆనుమంతు ఆపదలు గడపవయ్యా! 

జంగు జంగున మూడు జంగాల్బెట్టుక 

పరవతముశ*ీ గ వ్రైక్కైను 

అనుమయ్య పరవతము గ పైక్కాను! 

పరవతము గట్టుపె సంజీవి గనలేక 

బరికి సంకన బెపైనూ 

అనుమయ్య బరికి సంకన బెప్టైనూ! 

సూరియుండు” మనపై సుగపగలు తలిసెనని 

రాంబాన మెక్కు- పెన్టును 

రామయ్య రాంబాన మెక్కు పెటైను! 

అయ్యో సూరియుండు గాడయ సు గీవుడనుమంతు 

సంజీవి తెత్తు న్నడూ 

రామయ్య! సంజీవి తత్తున్నడూ! 

సంజీవి దెచ్చియు సవుమ్మితి! కియ్యంగ 

సరితోడు లేసునయ్యా 

తమ్ముడు సరితోడు లేసునయ్యా! 

హరహరా నేనెంతో అన్న పాదముల పె 

ఆలిసి నిద్దర బోతిని 
శరనమ్ము సీతమ్మ శరనమ్ము రామయ్య 

శరనూ సీతాపతికి 

1. లక్ష, ఏ, హనుమంత. లీ, సాహసము. 4. పర్వతము. 

ర్, సూర్యుడు. 6, సౌమి|తి. 
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శరనన్నవారికి మరనమెన్నటికయిన 

మరనమే లేదురా 

తమ్ముడూ మరనమే లేదురా! 

9. అలివేల్మంగమ్మగారు 
పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య 

అలివేల్మంగమ్మ గారు ఆదిలచ్చువమ్మగారు 

పట్టు ర లంపరమ్మ , సెంచువారికి 

పటు సీకే లేలనమ్మ 
డ్ 

పారుటాకులుండంగ 

పటు సీరె లేలనమ్మ 
టు _ 

పారుటాకు లుండంగ 

పట్టు సీం లేలనమ్మ పారుటాకు లుండంగ 

సెట్టు కింద వోలలాడె సెంచువారికి 

అలివేల్మంగమ్మగారు ఆదిలచ్చువమ్మ గారు 

సన్న బియ్యమంపరమ్మ సెంచువారికి 

సన్నబియ్య మేలనమ్మ 

ఎదురు బియ్యముండంగ 

సన్న బియ్య మేల నమ్మ 

ఎదురు బియ్యముండంగ 

సన్న బియ్యమెలనమ్మ ఎదురు బియ్యముండంగ 

సెట్టు కింద వోలలాడె సెంచువారికి 

10. అ స్తమించె గాంది దేవుడు 

(పాడినవారు : 1. చౌలనరసింహదాసు. 2. చెప్పాల చెన్నయ్య. 
8. బొమ్మి శెట్టి వెంక టేశ్వర్లు. 4. కొండం వెంకటనర్సయ్య. 5. మక్కెన 
బంగారయ్య.) 
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అ స్తమ్ంచె గాంది దేము 

డ స్తమించెనూ - నేడ స్తమించెనూ 

దు_క్తిరంబు దుక్క_త నము 

. లావరించెనూ మనల! 

డిల్చిల్టాల్ భిల్లాపైన 
జెండవాలెనూ - కొం|గెసు జెండవాలెనూ2 

భూత చరితుడై న బాపూజి 

కూలిపోయెనూ నేడు? 

వల్లభాయిప టేల్ గుండె 

తల్లడిల్లెరా నేడూ 

కూలిపోయె మహామారి 

కూలిపోయెనూ - నేడు కూలిపోయెనూే 

దు స్తిరంబు దుకు సమరము 

ఆవరించెనోయి నేడు (పాఠాం., బొ. వం.) 

గిరుల బవన మకటకట 

కీతిలేకనో గాందితాత లేకనో 

యుగపురుసుడయిన బోసు 

చేతులుడిగెనోయి నేడు. . (ఆ. చ., బొ. వెం.) 

పూత చరితు డయిన రాందాసు 

బీతి సెండెనో మోహన 

బితిని కనుల జూసి నెవరూ. 

చీతలుడిగెనూ - సీగాతపోరునూ. 

(అ.చ.,కొం.వెం,చె.చె. ) 

డుూగబోయినా మారి 

మూగబోయెనూ - నేడు యేగిపోయెనో 

ఈ లోకం మీద నాడి నేడు 

యెడలిపోయెనోయి నేడు (అ.చ.,బొ.వెం.) 
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కూళ్ళనాదుడా గాడే 

కూల్చివేసెనూ తాతను! 1॥అస్త్ప॥ (చౌ, దా.) 

11. ఆంనయ నిర్మల కాయ 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు) 

ఆంజనేయ సిర్మాల కాయా 

అకిల లోక పూజితాయా 

oe ఆరర్హజన వితాన. రచ్చయా? 

వీరాంజనేయా 

బత్తి! సృంగార ములతోటి 

పటిన కులుకు యీ కోలన్నా 

రక్తి గలుగు నటులు జూడుమా 

రామాంజనెయా 

1. పున్నెమయిన వేదిలోప 

పూజనాచ్చనా నీ పున్నె టేజన (అ.చ, ,చె. చె.) 

పున్నెమవృ్మతి వేణీలోగా 

పూజా అస్తులో హా - యిబూది గల్బెరో (అ.చ.,కొం.వెం.) 

గనమైన గంగానదిలో 

కలసిపోయెనా తాత (అ.చ.,చె.చె.) 

కన్నెయయిన గంగా దేవి 

కదిలి పోయెనో జీవికి 

బారతీయుల _పేమబలము 

బావమేమిరా నీపేజమేమిరా 

బారతీయుల (పేమ బలము 

మారిపోయెనూ బాపుకు - మారిపోయెనూ (అ.చ.,కొం.వెం, ) 

౨. రక్ష. కి. భక్తి. 



976 పలా ్నటిసీమలో కోలాటం 

ఏకైక యీరూడావు 

 లోకాబి వందితుడావు 

ఏ కారణ యెతావయితివిగా 

వ్ర్రీ! యాంజనేయా. 

ఆజంనేయా నిర్మలకాయా 

అకిలలోక పూజితాయా 

ఆర్తజన పితాన రచ్చయాకి 

ఏిరాంజనేయా. 

12. ఆందుడ రావయ్య పోట్ల బూదెయ్య 

(పాడినవారు : కొండం వెంకట నర్సయ్య) 

ఆందుడి రావయ్య పోట్ల బూదెయ్య! 

ఆం|దులాకు అమర జీని 

సిన్నలాకు యమర జీవి 

పెద్దలాకు యమర బీవి 

ఆంద మాత తనయుడావు 

ఆశ లేమొ దీర్చి నావా 

ఎరగొండకు ఉత్తర వయిపున 

ఉక్కువంటి జూలకల్లు 

ఉక్కూవంటి జూలకల్లూ 
ఉద్దరించిని బూదెయ్య నాయనా 

ఊరీకి దచ్చిని వయిపున 

సిన్న సెరువు కట్ట కింద 

శ్ర 2. రక్ష. లి, ఆం ధుడ. 

హెట్ట భూదేవయ్య గురజాల జాలుకా, జూలకల్దు గామ కాపురస్తుడు. కమ్మ 

కులానికి చెందినవాడు, (గామ పెద్ద, గ్రామంలోని అంతః కలహాలవల్ల 

చంపబడ్డాడనీ, ఆ సమయంలో ఒక. మసీదు కట్టిస్తున్నాడనీ (దాదాపు 

30 సం॥ క్రితం) పచారంలో ఉంది. 5. ఉద్దరించు. రీ. దక్షిణ. 
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మసీదన్నా తీరకపోయె.. 

నీ పేరు మాసిపోయే 

తోటి వారి మాటలు యిని: 

మోసపోయినావు తండి 

మోసపోయి నీదు పేనం! 

సేతి కిచ్చి నావు నాయనా 

ఊరీకి వుత్తర వయిపున 

పందిరి పాలెం బాయికాడ* 

పంది పాలెం బాయ కాడా 

ముట్టడేసి నారు నాయనా 

మంగళోరం పదిగంటలాకు 

._ మాయదారు కారూవచ్చే 

మాయదారూ కారూవచ్చే 

కారును నిలయసినారా 

డయివర్ని3 సెయిబట్టి లాగియేసి 
వీచెలెయ్యగ జూసినారా 

బర్సెలెయ్యగ జూసినారా 

ఈచెలెయ్యంగ జూపినాయనా 

ఎగరేసి పొడసినారా 

పెద్ద పెద్ద లందరుగూడి 
అనగక వొక్క జూసినారా 

నీదు కోర్కెదీర్చునెమో 

కొండ మెంకట నర్సుయ్యగారు 

కయి జేసినారు నాయినా 

వయో జేసినారు నాయినా ఆం దుడ॥ 

కే (పాణం, వ. బావి, లి. | డైవర్. 4. అణగ, ర్, కవిం 
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18. ఆకులమ్మా ఆకులు 

(పాడినవారు * పాలకుర్తి శివయ్య) 

ఆకులమ్మా ఆకులూ శివరామపూరి కవుటాకులు 

కాడసన్న ము కారపాకులు కానీకి! మూడాకులు 
నల్లగొండకు తూరు పెత్తున నల్పతీగేటాకులూ 

కన్నతల్లులార వినుడి సిన్నతొడిమా పాకులు 
నందికొండకికు పడమరెత్తున నల్హతీగటాకులూ 

అక్కడుండే బీదసాదకు తాంబూలాలీయకులు. ' . ॥ఆకుల మ్మా 1 

14. ఆకులో పొకులో. 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

ఆకులో పాకులో 

మెదారు పల్లె కొచ్చిన జోరాకులో 
లబో లబో లబు జనకా 

మొగుడెనకా వొకనడకా 

మొగుడి ముందు వొకనడక 

కనకల గజ్జో 

సీ కంట్లో నాలంజొడకే 

భోగము” ర తే ॥ఆకులో॥ 

వీది మురుగులదానా 

లబ్బరి గాజుల దానా 

బంగారి? మురుగులకి 

బాగనే మరిగావే ॥లబో లబో॥ 

కాణి. అణాలో నాల్గో వంతు నాణెం. రూపాయలో ఆరవై నాల్గోవంతు. 

య. నాగార్జున సాగర్. [పాంతానికి [పాచీననామం. కి. భోగం. ఓ. రబ్బరు 

గాజులు, "5. బంగారం. 6. బాగుగ. 



కోలాటం పాటలు 

పుల్లలకు నేబోతే 

పిలగాడు బద్దర మే! 

నీ కడ్డ మొత్తెను 

పౌయి కడ్డ మేయవ 

15. ఆటాలాడిరీ కుశలవులు 

79 

1లవో లబో॥ 

(పాడినవారు : చౌలనరసింహదాసు) 

ఆటా లాడిరీ కుశలవు లాటాలాడిరి నాయనా 

వాటముగను కొనగోట మీటుసును 

సూటి తప్పక మేటిగ కుశలవు 

లాటాలాడిరీ నాయనా ఆటాలాడిరి 

గగనమునకు సెండ్లెగరవేయగా 
మేటిగ కుశలవు లాటాలాడిరీ నాయనా 

దగదగమని కంకణములు మెరియగ 

సూటి దప్పక మేటిగ కుశలవుల్ 
ఆటాలాడిరీ కుశలవులాటాలాడిదీ నాయనా 

16. ఆహా యిదేమది 

(పాడినవారు : కొండం వెంకట నర్సయ్య) 

ఆహా యిదేమదీ 

ఆచ్చెరియ మయినదో 

ఆ సుందరాంగియొ 

ఆ సుదతి* యవతిరా 

11అహా॥ 

1 



880 పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

ఆహా అబ్బురంబుగా 

దాని గబ్బీగుబ్బాలు 

అట్లా గదిమిపట్టి 

నొక్కేవరకు ఐతేపోయెను 

ఆహా! దాసపోసక' 

వేలూరి వాసక 

ఆహా దాసపోస జగ్గయ్య పేట 

కయిని బోవరా* ' 1ఆహా॥ 

17. ఆహా నిండపారీతీవి (గుండ్లకమ్మ పాట 
(పాడినవారు :- 1. చౌలనరసింహదాసు. 2. బొమ్మిశెట్టి వెంక చేశ్ళర్లు. 

8. చెప్పాల చెన్నయ్య. 4. మక్కెన బంగారయ్య.) 

ఆహా నిండీ పారీతీవి నురుగూలు గమ్ముసూ 

ఎంతో శౌరియము గుళ్ళకమ్మా 
ఆహా దండీగ మాతల్లి నిండీ పారీతీవి 

ఎంతో శౌరియము గుళ్ళకమ్మా 

ఆహా సల్వమలలో పుట్టి కొండగూహలు దాటి 

కంబం సెరువూ? జేడినావా 

సెరువు అలుగూను జూసుకున్నా వా 
సన్నజాలుగా పారుసున్నా వా 

ఆహారాను రాను నినుజూడ సిరుగుండె బడుసుండె 

ఎంతో శౌరియము గుళ్ళకమ్మా 

ఆహా యిచ్చల యిడీగాను గజ్జల కొండాదాటి 

అయినెలుగ్ జేరొచ్చినావా 

అల్లయినకొండక యిడిపించినావా 

 డిజను? అద్దంకి జేరొచ్చినావా 

1. పోషక. 2. కవిని [బోవరా. శి. కంభం చెరువు. &. విచ్చలవిడి. 

5. అయినవోలు. . వినుకొండ. 7. డివిజన్. 
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ఆహా మేల్లాను బవనాసి కాల్వెపారీతీవి 

ఎంతో శౌరియము గుళ్ళకమ్మా 

ఆహా దండీ కాల్వాలన్ని నిండి పుక్కిటబట్టి 

ఉండలేనని పారినావా 

సీవు వురిమితే వుప్పొంగినావా 

నీవు మెఎసీతే మెటెంచినావా 

ఆహా సితా సాతీ*లోనె పంతంబు నీకేల 

ఎంతో శౌరియము గుళ్ళకమ్మా.. 

ఆహా యిం్యదావ యింగదులు పట్నంలో నిను బిల్వ 

యిష్టం లేదని యెొల్లినావా* 

తెప్ప తిర నాఠె యిస్టమన్నావా 

సుడితెప్పాల సుడి దిరిగినావా 

ఆహా ఎంతో శారియము గుళ్ళకమ్మా 

ఆహా సూటిగ మేటి బుజ్జుల పైనే 

ఆటలాడుసు యెల్లినావా 

మేకపోతులు బలిగోరినావో 

సీరె రౌకలె యిడవమన్నా వా. 

ఆహా మేల్లాను బవనాసి కాలై ఏపారీతీవి 

ఎంతో శకౌరియము గుళ్ళకమ్మా 1అహా॥ 

18. ఇంటియనక 

(పాడినవారు : కొండం వెంకటనరసయ్య) 

ఇంటియెనక!్ సేమంబీ* సెట్టూ 
కొమ్మా దొక్కి- పూవులు బూయగా 

1. 

4 

6. 

చిత్త - స్వాతి. లి ఇం|దాపయి౭దులు యిస్టముతో పొగడంగ యిస్టము 

లేదని యెల్లిగా వా (పాఠాం , బొ. వెం.) వ్, బురుజుల పెన, 

మేకపోతులనే యిడవమన్నావా (పాఠాం,, బొ, వెం). ౨. ల. వెనుక, 

చేమంతి. 
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కొమ్మాదొక్కి పూవులు బూయగా 

ముదిరినా సేమంచీ మొగ్గకు 

ముల్లునాటె నేమో సెలియా 

ఇంతనై తీ ఆంతనై తీ 

జాయితో! జలబిందునయితీ 

రాచవారి కన్నెనేనే ' 

గాజు పాలయితినే సెలియా 1దింటీ॥! 

19. ఉదయించునోయి 

(పాడినవారు : మందపాటి రాములు) 

ఉదయించు నోయీ నీ జీవితాన. 

ఆశాబానుడు ఒక్క- దినానా 

బతుకే వెతరా యిలలోనా 

సిదికే వేలల సోకానా 

సీకటి బాసి పోవునులే 

వీకూ వెలుగూ దొరుకును లేరా 1] తద ॥ 

విరులూ గిరులూ సీదారీ 

కూరిమి నోరిమి సనుమోయీ 

మదిలో దేముని నమ్ముమురా 

స్తుతికీ జీవము నీవేరా | ఉద॥ 

20. ఎక్కాడిదాని వే 

(పాడినవారు * జూపల్లి పొకపైయ్య) 

ఎక్కాడి దానివే 
సక్కా_ని కోమలీ. 

ఒక్కా-దానివడిమిలో 

—] బావి, 
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ఓ సెంచూ! 

ఒక్కా_దానివడిమిలో 

ఓ .... ఎక్కాడి దాసివే 

సక్కాని కోమలి 

ఆ(.... సెంచూ దాననని 

వంచానా జే సేవు 11ఆ6.... సెంచూ1 

ఓ ....వగిసీ! దాననని 

యెగిసీ గంతెయ్యమాకు 
వగిసీ దాననని 

యెగిసీ గంతెయ్యమాకు 

వగిసీ దాననని యెగిసీ గంతెయ్య మాకు 

అరికాల్లో ముల్లు నాటునూ 

క్ దెంచూ! కుడికాల్లో ముల్లునాటునూ ఎక్కాడీ॥ 

21. ఎరకాలావారింట్లో 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు., 2. మక్కెన బంగారయ్య. ) 

ఎరకొలా2 వారింట్లో సిన్నాది మంచి 

ఎరకైశే తాదిలుు సున్నా దీలలనా 

ఎరుకు మరుకులు లేని సిన్నాదీ అది 

యేదాంతము” తోటి వున్నాదీ లలనా 

[బెమ్మాండమంతా* సేపేరా్ 

దాని సేతిలౌ తామరలు పుస్రైరా (1ఎరకాలా ॥ 

నరలోక సురలోక నాగలోమునంత 

ఆటలాడించుతూ వున్నాదీ లలనా 

l. 

ఛ్. 

6. 

వయసు. 2, ఎరుకల. లె, వేదాంతం. 4. (బహ్మాండం. 

కులుకు మంచి తేనె లొలుకాక ముద్దు 

మదుర బట్టును తేనె తొలుకాక వయ్యారి (అ. చ., మ. బం. ) 

హరిలోక కరమందు ఆడిస్తూ వున్నది. (పాఠాం., మ, బం.) 
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బట్టబయలూ దానిరూపురా ఆవి 

పట్టూకు దొరకానీ పాపారా!.. 

ఎరకాలా వారింట్లో సిన్నాదీ మంచి 

ఎరకై తే తాదెల్పు తున్నాదీ లలన 

22, ఏ గజరాజ 

(పాడినవారు చాల నరసింహదాసు) 

ఏ గజరాజివదన బజేశమం పోలాయా 

గజరాజ వదనం బజే 

కోటి చినపాట్ కోమరా మంగళామాని 

గజరాజ వదనం బజే 

దాసానదాసా బి ప్రో సేfీమం. పాలాయా 

గజరాజ వదనం బజే 

ఏ గజారాజ వదనం జజే మం పాలాయా 

గజరాజ వదనం బజే 

బ త్రీగలిగిన వారి బావము లోపల 

బయలయి తిరిగేటి సిన్నదీ అది 

బయలయి తిరిగేటి సిన్నది 

మగువ సంచారుని మగువరా 

అది పూర్న కాడంత జోగరా 

నాడు నేడనకుండ రత్నాల బరనిలోర్ 

ఏడుమేడల పెన సిన్నదీ . 1అది ఏడు! 

అది ఎనిమదింటా నాడు సున్నది 

ముట్టూ యంటూ లేక ముదిత మోహనాంగి 

గట్టిగ కోటయ్య సౌరమందూ నెలకొన్న సిన్నది  1అటిః 

శూ గజరాజ. లీ. భజే. 4. పోష. 5. భరణి. 6. స్వరము 
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28. ఏటికెదురు నడ వెమనసా 

(పొడినవారు : కొండం వంకటనర్సయ్య ) 

= ఏటి కెదురు నడవే మనసా. 

యేటి కెదురు నడవే 

ఏటి కెదురుబడి 

దారిదాకే మార్గము 

సూటి దప్పకను 

సూపుల నడమను! 

కాటుక కొండలి 

గట్ట నడమబడి 

బల్హాటిగ కనపడు 

దారి సూసుకొని 1ఏటి॥ 

తడువు సేయవలదే మనసా 

దారి యందుగలదే 

తడువు సేయగను 
దాటిమీరగను 

కుడి ఎడమల 

తడబడకా వొడిగా 

నడి నాళ్ళంబున 

నాగకన్యకల 

ఆడుగులోన 

అడుగిడుసును వొడిగా ఏటి! 

అనుమాన మికేలా సద్దురు 

ఆత్మనమ్మి శాలా* 

1. నడుమ ప్, నబ్బటి కొండలు వీ చాల 
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కనవలె యినవలె! మనవలె 

సాదని కనుగొని 
యమునా మనములు 

సిరమలతనుకి యిడవక* వొడిగా 1ఏటికెదురు॥ 

అందీ యందని ఆత్మా | | 

నొంద మొదవి యుండూ 

బిందు నాదములు 

బేద మెరుగక 

సుందరాంగిమయి సూడసోజ్జమై 

సూరియ్ జనంబులకు ఇది 

కడు సులబమైో లోకులకు 

ఆరు శ|క్రములి? కాదారంబయి 

మేరిశికర కి సామీష్యంబయి 

అల ఈ గురుని పద నీరజసేవకు ఏటి కెదురు॥ 

24. ఏమన బోకురా 

(పాదినవారు : జూపల్లి పొటైయ్య) 

ఏమన బోకురా 

సిన్ని కిస్టా నన్ను 

తాలగ లేనుర 

సిన్ని కిన్ట్నా .. 

నే తాలగ లేనురా 

సిన్ని కిస్ట్నా 
నన్ను ఏమన బోకురా 

ఘులభమై T చక్రముల 8, మేరుశిఖర 9. చిన్నికృష్ణ. 

లి, సాధన లె. నిర్మలత 4, విడువర ర్. సూర్యః 
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సిక. ఏమిరా కిట్నా 

(పాడినవారు: జూపల్లి పొటైయ్య) 

ఏమిరా కిట్నా నేనూ - వొంటరిగా యుండాలేనూ 

శేమనమీ! జేసేదానూ - నామమతాదీర్చా టోనూ - 

శాలా? ముద్దులిమ్మూ ! - కుచగిరుల గోటా. జిమ్మూ 

కుచగిరుల గోట జిమ్మూ - గోపాలా నీదే సొమ్ము 

సందా మామల బట్టి - నాసంచిటి కేసి కట్టి 

ఈ వూళ్ళో వుంటే వొట్టూ. - నువు వచ్చినదారి బట్టూ 

. --ఏమిర "కిట్నా నేనూ _ వొంటరిగా యుండాలేనూ 

శే మనమీ జేసేదానూ - నా మమతా దీర్చాటోనూ 

కలికిర యినగదవే - కర్నాటి లచ్చుమయ్య3 " 

అనంత మెలుకులతొ వేయించినవాడు కులుకుల కోలన్నా 

న. దె వమో........ . 1ఏమిర కిట్నా॥ 

26. ఏమోనా గురిసెనయ్యా 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

ఏమోన గురిసె నయ్యా దేముని మాయా 

ఎరుగాకా పోతిమయ్యా రామయ్యా 

ముందుగా ముప్పారపోళ్ళు 

సొంపుగా సోమారపోళ్ళు 

ఏనాటి: ఎరకాలోళ్ళు 

ఏక తొంబయి గుడి సెలోళ్ళు 

అద్ద రాతిరి వానవచ్చీ 

నిదర బోయి సీళ్ళలో గలిపే 1ఏమోన॥ 

1. 

రీ 

మనవి, ర . చాల. ఫి, మా 

మాచరలో ఒక జటుకు తన ఖర్చులతో. శీ ఇకింగాకటు. వినిిడి 
మాచర్హల్ ఒక జట్టుకు ఆస ఖర్చులల శిక్షణ ఇప్పించినట్టు _విసి"డి, 

wim a *న జ శర ఇ వలా Wf ae " 

ఆయనకు తృృతిజ్ఞటిలు తల్చుతూ ఈ పొ 
షా 

అర్జరా తి, 
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ఏమోనా గురుసుటా! ఈ మాయ జనులంత 

ఎరగక పోతిమయ్యా రామయ్యా 

నీళ్ళు నిడవలి బంతి 

తాళ్ళు* సుక్క_ల బంతి 

తమ్ము డెక్కెతాడి సెట్టు 

తన్నూ కె జెల్టీలోక గలిసె 1ఏమోన॥ 

27. ఏరుబడితే మేలురా 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

ఏరు బడితే మేలురా మొగుడా” 

కూడ వుంచే పోరురా 

సాలుమాలక నీవు పాలు పంచూకుంటే 

నలుగురు పెద్దలు నాయంబు జెప్తురు 

బావ పెతం దారి బయటోనే తిరిగేను 

నావల్ల కాపురము నెరవేరు తున్నా ది! 1ఏరు॥ 

దండిగను పురహరము దయదెరుసు పురహరము 

నిండుగను కాపురము నిండు గంగయ్యదాసు 

హీండితంబుగ + మన కడనుంచి కడతేర్చు! ఏరు! 

గిద్ద 'పెసరాపప్తు గిన్నె లోనేవండి 

వదు వద్షనగా నీకొల కొలగబెటి 
యి (a న న్్ యు 

మూలనా యింగింత ముంతలో దా పెట్టి 

పొద్దుటన్న ములోకి పొలము నీకంపిద్దు! 
యు "(టు 

వాటమైనా కొత్త రాటమూ మనకొ శ్రే 

రోజుకూ నేనేడు కుంజూలకి నూలోడికి 

సీటయిన తలగడ్డ నీకు నేయించంగ 

కోట టొమ్మంచుదే క్రోరక్రశ్తే మిగిలి! 1ఏఠు॥ 

దె 

"బయటనే. ' 7. ఖండితంబుగ. రి, 

కుదియుట వ. జలధి. తి. తా 
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పది రూకలకు పాడి బ్యరెనే నువు గొంటే 

సిట్టి తవుడూ దెచ్చి సిక్కంగ నేగలిపి 
తట గడ్డి మెపి తవ్వపాలూ బిండీ 

ముదర గాగిన పాలు ముందుగా నీకు బోసి 

ఉదయాన పెరుగేమొ వుంచి నీ కొడ్డించి 

మొదటి నెల్లో నీకు మొలతాడు జేయిద్దు 
కడమ నెల్లో నీకు కడవ నెయి జూపిద్దు! ఏరు! 

మిట్టమీనీ సే స్ను మి|రుమీనీ సేను 

మర్రి సె టూ సేను మన పాలు వ త్తేను 

ఒక. నన్నించి మొక్కజొన్నేయించి 

నక్కలకు జెదరేసి నా పెగ్గె! గెలిపిద్దు 

ఒక్క కాకీనై నా వాలకుండా జేద్దూ! 1ఏరు॥ 

ఏరు పడకాముందు ఏకట్ట మెరుగనూ 
కూరాకు లేదాయె కూడెట్టు తిందునే 

SIE 

పెల్లామా ఏమి దాత్తివి సెప్పవే, 

28. ఏవూరేబామా! ఎమే నీపేరు 

(పాడినవారు : జూపల్లి పొ వ్రైయ్య) 

ఏ వూరే బామా యేమే నీపేరూ 

నీ వూరి పేరేమో నిలిసి మాట్టాడు 

ఆ(....సిన కంచెర్హరా 1 

పెద కంచెర్లరా? 

సినకంచెరరా. 
లా 

"పెద కంచెర్హరా 

సిన కంచెర్లరా! పెదకంచెర్లరా 
నడమ నరసరావుపేటరా మాది ఏ వూరే॥ 

జ్ఞ 2. పెళ్ళామా. తి. జంగోలు జీల్హాలోని (గామం. శీ, ఒంగోలు 

జిల్హాలోని (గొమం, 
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ఓ(....పొదిలి పదకమురా 

పొందైన దర్శిరా 

పొదిలి పదకమురా 

పొందైన దర్శిరా 

పొదీలి పదకమురా పొందైన దర్శిరా 

ఆలమోరద్దంకి సీమరా మాది! 

ఏ వూరే బామా యేమే నీపేరూ 

సీ వూరు పేరేమో నిలిసి మాట్టాడూ 

ఆ(....ఏ వూరు వె తేమీ 

౨ వూరు 

మావోరు యింటేనే మాటొచు ఎపోరా! 

&(.... అదుగో సింతల సెరువు 

_ ఆంచునా పెద్దరము 

"అదుగో సింతల “సెరువు] 

= అంచునా. పెద్దరము 

పల్నాటిసీమలో కోలాటం -' 

1ఏ వూరే॥ 

నీవూ గారే॥ 

అదుగో సింతల సెరువు అంచునా 'పెద్దరము 

పేరైన పెదపురము పేటరా మాది 
ఏవూరే బామా యేమే నీ పేరూ 

సీ వూరి పేరేమో నిలిసి మాట్టాడు 

29. ఓం నమళశ్శివాయో 

(పాడినవారు జూపల్లి పొ థైయ్య) క్ని! 

ఓం నమళ్శివాయో ఆరువక్సరములు 
తొట్టికోరంబమే వుయ్యాలో - 

1. గోలు జిల్దాలోని (గ్రామం. 



కోలాటం 'పాటలు 

రచ్చకుడు సిన్మయుడు తొట్టిలోపల 
తాను వూగుతావున్నా డే వుయ్యాలో 

పంచ్చాది కీసుట్టు పర్మబెమ్మమె పట్టు 

పంచ బూతములై దు వుయ్యాలో 
ఆతట్టు యాతట్టు యెలితట్టు లోతట్టు 

హాగుతా వున్నాడే వుయ్యాలో 

మన్ను నీరును అగ్గి వాయువుతొ నాలుగు 

ప ధ్రాలుగ గావించె వుయ్యాలో 

సూడంగ సూడంగ సూపులోనే రూపు 

సిన్మయుడు తానాయె వుయ్యాలో 

ఎరుపు నలుపూ తెలుపు పసిడివన్నె లపట్టు 

పరుపు గాయించెనే వుయ్యాలో 

అశ్యాస ఉళ్వాసములు రెండు 

తొట్టిగాయించిరే వుయ్యాలో 

నులక యిర వయ్యయిదు. సారలా తొట్టిని 

మనుసుతో నల్లి రే వుయ్యాలో 

అశ్వాస ఊశ్యాసములు తాళ్ళుగాయించి 

తొట్టి నిలదీసిరే వుయ్యాలో 

పంచ కన్నెలుగూడి పంచయేదము జదివి 

తొట్టి బట్టూపిరే వృుయ్యాలో 

ఆతట్టు యీతట్టు యెలితట్టు లోతట్టు 

తన మనుసులో వూగికే వుయ్యాలో 

తి0. ఓ బారతాంబ 

రీ బార తాంబా వర మ. లిచ్చి రచ్చింపవమ్మా. 

వర ములిచ్చి రచ్చింపు- నిరాతామూ నీదాసూలాము 
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మరిమరీ నిన్న వేడదమమ్మ 
అమ్మతల్రివే సివే దికూ్కమాకు 

దండాము నీకు- యెల్ల యిగ్నములు వాపుమాకు. 

అంబ సల్హాగా బోవుమమ్మా 

సరగూనా యేడికీమీ 

పిల్లలాయేమి యెరుగామమ్మా 

ఆంబకమలా -సంబావ యిజ్జలరాని 

గందాసవేని అమరావందిత మంజులవాని 

ఆంబ నిముసాము యెడబాయక మా పె 

నెనరూ సందింపనేలా-నమోనమో యని పిలుతుమమ్మా 

అంబావాసి కెక్కిన తల్లివి నీవే 
వనురుగా! యెంకటేశుని కోడలు నీవే 
ఆంబరా బాసురముగ సరీవేళ 

దాసునీ కమల హృదయ-వాసి కెక్కిన తల్లివి నీవే, 

వోలలాడిరి సకులు 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు బవ, మందపాటి రాములు 

ల. చెప్పాల చెన్నయ్య 4. బొమ్మి శెట్టి వెంక టే శ్యర్లు 5. మక్కెన 

బంగారయ్య.) 

వోలలాడిరి సకులు2 వోలలాడిరి 

సెలులు వోలలాడిరీ 
కోలలాడిదీ కిష్నుని కేశి గూడిరీలలనాకి 

మల్లెబంతులా -సక్కని సరుల దొంతులా* 

1. జనర. “+, ల సఖులు. 

ఆటపొటలా రంగా=ఆటపాటలా - 

సక్కని తేట మాటలా 

-సొటిమేటులా మనమిజేసువారలా లలన (అ, చ.,మం రా.,చె.చె,,బొ* వెం, .). 
మల్లెబంతులా రంగా మల్లెబంతులా 

శరన సిల్చగంతులా (పాఠాం,, బొ.వెం ) 
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కోలాటం పాటలు 

ఎన్నోయింతలూ-మనమి జేసువారలా లలనా! 

వారి జాచ్చులా-వయ్యారి కిష్నులా 

తార నీడలా మ మి2-జేసువారలా లలనా 

ఆవల యూవల కొండ-నగరాన గోలుకొండ 

సన్నజాజుల దండ-కీరాముల మెడనిండ లలనా 

హై దాబాదు దాటీ-సికిం[దాబాదు సూటి] 

కోలాలాకు మేటీ-కోటయ్య పంతులు* సూటీ లలనా 

తకిట జనతరీ-కిటతకిట కాకుందరీ! 

తిపరీక రీగపా-గపామానసా లలనారి 

ఏ2. వోరి కంసా యినరా. 
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(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు ; 2, మక్కెన బంగారయ). 

వోరి కంసా యినరా మనమిని దారిగానవలెరా? 
వోరోరి కంసాయినరా దారిగానవలెరా 

నవరతనాలకు నవదాన్యాలకూ నాన్నెముగాంచితిఏ . 

కుటిలాత్ముడవయి కోపతాపమున కొట్టజూసి తివీకి 

£9 

ఎ ఈశ eM జము 

యెన్న జింతలూ-మానపీడు గుంత లోలలన (పాఠాం , బొ, వెం.) 

మనవి. 

యేరు లేదనీ రంగా యేరు లేదనీ - 

మూలు యెంక టేశుని 

కుటిలాచ్చుడవై కోపతాపమున కొట్టదూరితివిరో _ (పాఠాం్న మ. 

సేరరమ్మనే మనమి జేసుకొమ్మనే లలన "(ఆ చ, బొ. వెం, 

వ ముడిమాల కోటయ్య, కోలాటం జట్టునాయకుడు. 

| (తికుట జనహరేకంగా (తికుట జనహర (పాఠాం., బొ, వెం.) 

విపరీకరే గాన గామ పానిసాంలన (పాఠాం,, ట్, వెం.) 

"వోరి కంసా యినరా మనుగడ .. 
దారి గానవలెరో మకుగడ (పాఠా, మ. బం.) 
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బారమనకరోరీ సెల్లెల దారిగానవలెరా! 

వోరి కంసా యినా మనమిని దారిగానవలెరా* (చౌ. దా) 

రికి. కట్టమీన క త్తిమెరుపు 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

యూ మెరుపన్న జూసిపోరా 

మెన త కొడకా వోరబ్బీ బంగారిసామి! 

అన్నీ | బంగారిసామి లలనా 

_ అయ్యో బంగారిసామీ 

ఈ రానిపోని మాటలకు 

రాదారి సీటిరో అయ్యో బంగారిసామి! 

కోడి పుంజులన్నీ గూడి వోలలనా 

కోలాట మేస్తుంటే 

ఎలేశరము* నక్కొచ్చి ఎక్కిరిచ్చి 

పోయెరో రబ్బీ బంగారిసామి 

మేక పోతులన్నీ గూడీ వోలలనా 

మేళాకు బోతుంచే 

తోకలేని తోడేలొచ్చి 

తొడపాశం పెటైరో రబ్బీ బంగారి సామి 
కపైంట ట“బొయ్యెదానా వ వోలలనా 

కడుపేమొ లావున్నదీ 

జా 69 09 *' 

పైపమనకరోరీ సీ సెల్లెల బాద పెట్టితివిరో (పాఠాం,, మ బం) 

. దేవకీ దేవుల కొడుకుల 'నందర ఆతము జేసితివిరో (అ, చ., మ బం) 

. రహదారి. 

ఏలేశ్వరము నాగార్జునకొండకు మూడు - నాల్లు కిలో మీటర్ల దూరంలో 

ఉంది. ఈ | గామం చుట్టు అడవులు ఉన్నాయి. 



కోలాటం పాటీలు ' 
895 

"స క్రశ్ళేమి కళ్ళోగాని 

నడ్రుపులొక్క పిల్లరో రబ్బీ బంగారిస్తామి 

84. కలువరాయ 

చాల నరసింహదాసు, ఇ, మందపాటి రాములు, 
(పాడినవారు : 1, 

4. చొమ్మిశెద్ది వెంక టెళ్వర్లు శ్. మక్కెన 
లీ. చెప్పాల చెన్నయ్య, 

బంగారయ్య, 6. కొండంవెంకటసర్సయ్యే 
0. 

కలువరాయ వుదయ వెన్నెల! - 

ఆయి జాలరా నేతాళజాలరా? 

కలువరాయడా మాళెర్త 

శెన్న కేశ వౌ మోహన! 

సిలమేగ శారీరా 

నందనందనా యేశోదనందనా 

1. హృదయ వెన్నెల 

లి, చలువరాయ వదయ వెన్నెల 

_ఆయిజాలరా నేతాలజాలరా - 

"లి (1) చలువరాయా కారిజ్ఞాల 

శెన్న కేశ వా మోహన (పాఠాం. .9- ముం. రా. 

(పాఠాం., నొ. వేం.) ర్ 

11) చలువరాయడా జాజుల 

శెన్న కేశ వా .వె మోహన. (పాఠా,, క్రొ. - వెం) 

111) చెలువరాయడా జాజుల ee 

శెన్నకేశ వా మోహన (పారఠోం., చె చె). 

iv) . చెలువరాయ కాజ్జూల రం 

శెన్నశేక వా మోహన (పాఠాం;, బొ + వెం)... 
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సందమామ కంటె సక్కని 

సిన్నదాన్నిరా సాక్కాని దాన్నిరా 

సరసి జాచ్చనిన్ను జూడ! 

మనసు గల్లెరా మోహన ॥కలువ॥ 

నీరుకాయ దోవతిగట్టి 

నిలువలేనురా: నిల్యంగ లేనురా 

సీడజూడ నాకు నిలువు 

టద్దమంపరా మోహన ॥కలువ॥ 

ఆత్తమామ గల్లదాన్ని 

అదియుగాకనో వేరొకటి గాకనో 

క త్తి పదునుయంటి మొగుని 

గల్పదాన్నిరా. మోహని 

1. నీలమేఘ 

2౨.1). సరసిజాచ్చ సిన్నికిష్నా 
మమ్ముబోవరా కిష్నా (పాఠాం,, చె. చె.) 

11) సరసిజాచ్చు సిన్నికిష్నా 
=. ౨ కరున బోవరామోహన (పాఠాం., కొ. వెం,) 

8. మొగుడు వూరిలో లేకజూసి 
మాటలాడరా సరసు మాటలాడరా (అ.చ.,మ.బం.) 

మొగుడు వూర లేని మంచి 

సమయమందునో వో సమయమందునూ 
(అ.చ, -(- పాఠాం.,కొ వెం.) 

ఆగుడు సేయక ఆకులొక్క_లు 
నాకు బంపరా మోహన (అ.చ.,మ.బం.) 

ఆటలాడరా సాతో : 

బాసలాడరా మోహన (ఆ.చ, -- పాఠాం.,కొ,వెం.) 



కోలాటం పాటలు 

' -కలువరాయ వుదయ వెన్నెల 

. ఆయిజాలరా నే తాళ జాలరా 

కలువ రాయడా మాేేర్ల 

897 

య ట్ 

కిట్నమ్మా గోపాల బాలాకిట్న మ్మా. 

ఆ(....నందాకుమార రారా 

నవనీత శోరరార 

కుందనంపు బాసి బొందుల 

కుచ్చూల నీకేయిద్దూ 

పప్పుటంగనా చిత్తులు 

కుప్పెనా మెడనా యేత్తు 

కిట్నమ్మా గోపాల బాలా కిట్నమ్మా 

1. బారతీయుల _(పేమపాలవి 

ఇంతగా యినకొండ యెళ్ళిన 

యూరరాగవా మోహన 

తుమ్మపూడి దాసయ్య 
దాస వర్దుడే వాడు దాస వర్చుడే 

సీరజాచ్చుడే మోహన 

తుమ్మపూడి దాసయ్య 

దాసబుద్దుడే వాడు దాస బుడ్దుడే 

సింజమైన నిలయ సజ్జన 

» 

సీర జాచ్చుడే వాడు సీరజాచ్చుడే (ఆ.చ, -- పాఠాం,,మ బం. ) 



~:;896 

. దగ"దగ లాడూనే 

పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

836. కీమో కఠరునలోల 

. (పాడినవారు : బౌలనరసింహదాను ) 

కిష్నై కరునలోల . 

గోవర్షన గిరిదర. గోపాలా 
గోవర్ణన గిరిదర గోపాలా 

నందకుమార నవతీతకోరా ' 

నారాయణ .నీన్నే నమ్మితిరా ॥కిమ్మ్నో ॥ 

ఆపద్బాందవ ఆనంద రాచ్చక 

ఆదరించరో మా పాండురంగా 

పచ్చివాయనా పాండవపచ్చ. 

మమ్మాదరించవా మాపాొలిదేన 
కిష్పా కరునలోల. 

న గిరిదరగోపాలా 

నగిరిదర గోపాలా 

87. కూసోని సెరిగి సేడె కురుల'"పె 
ణ్ య్, వ్య ఆజ ట్య ఇట్ రు yn oy ఖో శ. 

(పొడిన చూరు శ l . అజో అ౨నల ణఅలలటానొను ల, జ స [| స "కథ న! me |] ) 

అ! oe OA 

ఆందెలు గదులూనే బామా 

కొలంవలు గదులూనే ॥కూ సోని] 

చెమటకు దాసిప 

సెదిరిన గందం 
దగ దగ లాతూనే చామా 

al ud yp 

Hic non 



కోలాటం. పాటలు 

నిగ నిగ లాడూనే 

కుందన దంచగ 

కుదు రల్లాడగ 

గుబ గుబ! లాడూనే బామా” 

గుబ గుబ లాడూనె 
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రూ వోని॥ 

1కూనస్ et 

88. కోలు కోలన్నకోలు కోలోనాసామి 
పాడినవారు : 1 వ్ అ 

. చెప నర సింహదాసు 

లే, నెమరి రామలింగారెడి 4. 
౮ 

కోలు కోలన్నకోలు కోలో నాసామి 

కొమ్మలిద్దరు మంచి జోడ ci కహి 
ah అన ఆ 

ta © న్ న్ గ్త్ 
ప్రా 
3 ఎ బ్రో 

బి చెప్పాల చెన్నయ్య 

మక్కెన బంగారయం?. 
అ 

॥కోలు॥ 

కడవ నిండా న 

ఘుమ ఘుమ. 
దం నా a | ళా, ల్ ణో ఇ 

మాశెర్ల న్టి సెన్నుడమ్మా 

యూ పొద్దు మాపాలి గ లిగుండు కొమ్మా 

కామంచే కనవాయి నీకో నాసామి 
ఖా 

కడవనిండా ముంచుకోని 

rem మం కొ. 
A WP 
స 

వ 4 ఆం 
డి న sO (ప 

న్ 

iets 

Cw 
గా Se 
ఆవలి HIS 

యు త్య ॥ 

(పాకా., నై రా.) 

(పొకాం,, నరా.) 
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వార జాతల కడవ నిండే వాసామి 

వోలలాడీ పోవె బాలా! 

శేట కొమ్మున సేరెడొడ్డూ నాసామి 

శేమకూరా సెదులు బే నాసామి 

హాడిమీనా (బెమలు దప్పే2 

కట్టమీనా కలియ సెట్టో నాసామి 
కొట్టబోతే తేలుగునే. 

మంతరించే గను లుంటే నాసామి 

ముల్లె పూలా పొనుషే బద్దూి 

కోలు! 

(కోలు! 

|కోలు!! 

జోడు సేతులు కడవ మీనా నాసామి 
వాలు గన్నులు వానిమీద 

బాయిలున్న ది బలుసుకూరా నాసామి 

నేల బారిన నెల్లికూరా 

వాలు గొమ్మల సింత 'సెగులో నాసామి 

వండి పెడితే వొలుపుతీరు 

గజ్జెల గల కోడి పుంజో నాసామి 

దిబ్బ లెక. కూత గూ 

కొకిరాలా కన్నె పెట్టా నాసామి 

కోత కొక్క గుడ్డు పెపె 
ఉట యలు 

గజ్జెల్ల గల కోడి పుంజో నాసామి 

దిబ్బ లెక్క. కూత గూసే 

అందు కూరీ కన్నె పెట్టా నాసామి 

కూత కొక్కా గుడ్డు సె 
డ డ్ 

సిలక ముక్కూ. బీడి రెయకా నాసామి 
ఎలక కొరికిన దేమి సేద్దూ 

జాల బోసే జంగముంటే నాసామి 

వాము క్క్కా పాను శే ముద్దూ 

మంతదించే నొదుడుంటే నాసామి 

మల్లెపూలా పొనుపేదు దూ 

(పాఠాం.,చె.చె.,నెంరా.) 

(అ.చ.,నె రా.) 

(అ.చ.,మ.బం.) 

(ఆ.చ., పాఠాం. చె. చె. ) 
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కోసింది కొయకూర మట్టానాసామి 

కొయ్యందె 'శెంచాలీ మొక్కా 

వాసిగల్డా మొగుడివయితే నాసామి 

వచ్చి వొకరోజుండరాదా! 

గ 

1. కట్టమినా కలియ సెల్గో నాసామి 

కాత శే యిర్హూగు తుండే 

నడమ బొయ్యే నల్ల పడుసో నాసామి 
నిదర కే బొవు సొక్కుతుంది (పాఠాం.,నె.రా.) 

అరుగుమీనా ఆరిటి పండో నాసామి 

ఆడగబోతే బోవు సిగ్గూ 

పండుమీనా [బెమవుంటే నాసామి 
పందెమేసి గెలవరాదా (ఆ.చ, మ.బం,,చెంచె.) 

సక్కని సరిబండమీనా నాసామి 

సెప్పరానీ దుక్క. మొచ్చె (ఆ.చ.,నె,రా.) 

సెక్కవచ్చీ సెంపనాపే నాసామామి 

సెప్పరానీ దుక్క_మొచ్చే (ఆ.చ.,నె.రా.) 

ఎట్వొడ్డున యేపె సెట్టూ నాసామి 

ఏపురేగీ పూతబూ సే 

పూతదిన్నా బూత పెయ్యా నాసామి 

కోడెలేకా గొడ్డుపోయా (అ.చ,,నె,రా.) 

కోనలమ్మా సీర గట్టి నాసామి 

..... కూలికోతకు నేనుబోతే 
కూలిమీనా శ్ మ్ముబాడే నాసామి 

రెద్దమినా మరులు బుట్టి (అ.చ,,మ,బం,) 
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కోలు కోలన్న కోలు కోలో నాసామి 

కొమ్మ లిద్దరు మంచిజోడూ 

ఆరాజు నన్నూ బిల్యడమ్మా నాసామి 

రాజగోపాలుడే కొమ్మా 

పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

మాయదారీ బండమీనా నాసామి 

మందు నూరె మా(వకొడుకా 

మందులేలా మాకులేలా నాసామి 

మతిలోవుంటే సాలుపోరా 

"=. పావజుట్టను యీరిగాడూ దానివొద్ద 
సంచి నడపను గురివిగాడు 

రంటినడమా నారిగాడూ దానివద్ద 

(ప్రేమతో వున్నాడే జానా 

కరనమోరీ కంది సేలో నాసామి 
re Wf 

కన్నెబూనిన బొ తకిందా 
టో 

కందిరీగలు పాడుగానూ నాసామి 

కళ్ళు దెరవ నివ్యవాయె 

కాలె కాలె బండమీనా నాసామి 

. పండమంటడే ముండకొడుకూ 

కందిరీగావంటి నడుమూ నాసామి 

కందిపోయే యేమిసేతు 

కొండమీనా దాని యిల్లూ నాసామి 

కొలిమి తిత్తులు దాని సళ్ళూ 

ఉండవచ్చును దానికొరకూ నాసామి 

సెయ్యవచ్చును జల్మకయిదు 

గుంటిమీనా గుడ్డికొంగా నాసామి. 

సీరులేకా నిక్కిసచ్చే 

కిన్నెరోలా కన్నె పడుసో నాసామి 

మనుము లేకా మరనమాయే 

(ఆ.చ.; చె.చె.) 

(అ.చ., చె.చె ) 
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కలాల { 

యా cs Dd 

839. కోలుకోలన్నకోలు కోలేనాసామి 

(పాడినవారు : జూపల్లి పొక్టైయ్య) 

కోలు కోలన్న లుకో కోలే నాసామి 

కొమ్మలిద్దరు మంచి జోడే 

రాజునన్నా' బిల్వడమ్మా 

మరిశాన2 రాజగోపాలుడే కోమ్మా 

ఓ .... యేటివొడ్డున యెపె సెట్టూ నాసామి 

ఏపూరేగి పూత బూసే 

పూతదిన్నా బోతుపెయ్యాో నాసామి 

కోడెలేకా గొడ్డుబోయా కోలు! 

ఊరియెనకా వుడత జచ్చే నాసామి 

ఉంచుకున్న లంజె జచ్చె 

దానికొక్కా తమ్ముడుంటె నాసామి 

సూడబోయీ వాడు జచ్చె కోలు! 

రాజనము* నే దంచటోతే నాసామి 

శందనము సెయి జారిపోయె 

గొపు రొజుల శం|దుడమ్మా నాసామి 

(పెమగల్లా దేముడమ్మా కోలు! 

40. కోలూకోలన కోలూకోలే 

(పాడినవారు : కొండం వెంకట నర్సయ్య] 

కోలూ కోలన కోలూ కోటె....కోలూ 
శ రాక్ , ఏ 

కోలూ కోలనా కోలూ కోతేీ.... 
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కొమ్మా లిద్దారూ మంచీ జోడే 

వానేడ గురిసెరా జానా మటము 
యెంకటగిరి సపికె!లోనా 

మల్టీ గురిసేరా జానా వానా గురిజాలాః 

వరదా రాజులా పాదమాన 

సీరెల్లో సీత్తారి రాతాదాని 

పయ్యల్లో * బంగారు పోతా 

రొమ్మునా తుమ్మెదలమోతా మాశెర్లక్ 

తేరుమీదాదే రంగురాతా 

రాజానాశిలే దంచబోతే నాచేతి 

శందనమే సెయిజారేనమ్మా 

గొప్పారతిగల సెన్నుడమ్మా నాపాలి 

కలిగుండ దేముండోయమ్మా 
కులుకు కిన్నెర మీటుకుంటూనాసామి 

సన్నజాజులె జల్లుకుంటా 

సన్నజాజులె జల్లుకుంటా వాని శెంత 

శెన్నరాయని వేడుకుంటా 

కోలూ కోలన కోలూ కొలే....కోలూ 

కోలూ కోలనా కోలూ కోలే........ 

కోలూ కోలనా కోలూకోలే ఏకాబలమూ 

కొమ్మ లిద్దారూ మంచీ జోడే 

ఉ సెత్తు ; అలలానయేమే 

కోలన్నా చెలి 

అలలా నయేమే 

కోలన్నా చెలి 

త ఉన. torn he wi wee .. న. ' 

అయో , 

1, రచ్చ. వ. గురజాల, 3. చతరుపు. 4. పగ్నుద నీ. మాతర. 
, | వాలను by 

లీ 

ర, రా జనం, సస్మవిశేషం. 
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41. కోలూకో లే 

(పాడినవారు : కొండల వంకట నర్సయ్య] 

కోలూకోలే ఆ(....కోలూకోలే 

ఆ కోలూకోలే శెలియా 

మేలూ కోలన్నా నిని 

నిన్నా న్నేడూ నాతొ పొందూ గూడి 

నానేరాములూ యెంచసీకురీతి గాదయ్యా 

ముద్దు రంగయ్యా మోహాన రంగయ్య 

మంచి గజ్జలాకల కోలకుంట 

కలికీ రంగయ్య సెసె 

అందగాడా నీ విందురార 

సీ అడుగూలాకు మొక్కే_దాను 

ఆశ దీర్చారా సెసె 

ఉసెత్తు : ఓరందగాడా నీవు యిందురారాసెసె 

డీరందగాడా నీవు 

యిందురారాసెసె 
Ce Ds 

42. కోలూకోలే కోలన్నా కోలే 

(పాడినవారు : జూపల్లి పొధైయ్య, చెప్పాల చెన్నయ్య) 

కోలూకోలే కోలన్నాకోలే 
యౌ....కోలూకోలే శెలియా మేలూకోలన్నా! ॥కోలూ॥ 

నిన్న న్నేడూ నాతొ పొందూజేత్తూ " 

నా నేరామూలూ యెంచనీకూ రీతీగాదూ ॥కోలూ॥ 

బామామాంచీది - బంగారు గూళ్ళదీ 

నేనేమి జేతుర తమ్ముడ = అది కానీకులమూదీ? ॥కోలూ॥ 

1. కలికిరొ యినదగవే కర్నాటి లచ్చుమయ్యా మెలుకువాతో యేపించాడు 
కులుకుల కోలన్నా. (ఆ. చ., చె.చె.) 

2, ఏమిర దానితీరు యేలెత్తూ బంగారు... 
దాసి సిటికెన యలూగోరూ అవ సేసుర పాదీ వేలూ (అ. చ. జె.చె ) 



406. పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

మందయ్యానో-వో మందయ్యానో 

నీమాటలేమో మామిడి పండూ కుందారాదానా సెసె 

మందయ్యానో-వో మందయ్యానో 

ఏదులీదు లెరగాలేను మందయ్యానో సెసె 1కోలూ॥ 

ఓ రందగాడో = నాయిందు రారో 

నీయడుగూలాకు మొక్కే_దాను అందుకోరా ॥కోలూ॥ 

485. గడిసాట 
GG 

(పాడినవారు * చెప్పాల చెన్నయ్య) 

గడ్డి గడ్డని మంచి దొడ్డగా పలికేవూ 

గడ్డి బేరము జెప్పు వో పిల్లా 

వీ మూట బేరము జెప్పు సోకిల్ల 

ఓహో! మెలు గలిగిన మంచి 

లేత శెంగలగడ్జి 

ఏమి తెల్పుదునీకు యెర గోగులగఢడ్డి 

లంజె సవరము జూడు కురోడా 

మంచిలావు సిప్పెరగడ్డి పిల్లోడా 

కే! సెంగులూ యెగగ ట్టి 

శెంచలాకూగోసీ 

గుడ్డ సల్లుగజేసి గునగాకు నేదెచ్చి 
Ga . 

సెప్పు తటామ చి ( సేస్టమయినా గడి 
ఠు టు G 

చల్ కొండ పిండిగాదు 

గోళ్ళగొండీ గాదు 

_దండిదీ నామూట కురోడా 

నువు దైర్నముంటే! దించుపిల్లోడా, 

ర్యము, 
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అయ్యొ వంటెద్దు నాగడ్డి మొయ్యాలే 

నీకు వొక్కటే రంకేమొ యెయ్యాలే 

44. గొల్లవారిమమ్మా. 

పాడినవారు : 1. చౌలగరసింహదాసు 2. మందపాటి రాములు, 

గొల్లవారి మమ్మా మేము _ సల్హలమ్మె వారిమమ్మా 

మేము గొల్లవారిమమ్మా - సల్లలమ్మే వారిమమ్మా 
లు (శత) 

మేరు సయిలా మందూబసులా = మేపుతుండే వారిమమ్మా 

1గొల్ల॥ 

పూజగొల్ల వారిమమ్మా - బుద్దులెన నేర మమ్మా! 

ఆడగటు కటారాదూ - ఆడయశ్యా మెక్కారాదూ 1గొల॥ 
టె రు 6 . ” | (ఆత) 

సుక్క_బొట్టు పెట్టారాదూ ఎ సూరియుసీకి మొక్కాఎరాదూ గొల్ల! 

(చౌ, దా.) 

45. గొల్ల వారి వాడలాకు' 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు, బి, చెప్పాల చెన్నయ్య, 

కీ, కొండం వెంకటనర్సయ్య) 

గొల్లవారివాడలాకు కిష్న మూరితీ 

సీవుయేమిపనుల కొచ్చినావు కిష్న మూరితీ! 

పాలుగొన వచ్చినానె గొల్లబామార 

1. శల, 
య 

2. పూజ గొల్పవారిమమ్మా - బుద్దులేవోనేర మమ్మా 

(పాఠాం,, మం. రా.) 

ఎర్రగొల్లా వారిమమ్మా - ఎగ్గులేవో నేరమమ్మా (అ. చ, మం. ౨ రా.) 

4. నీవు ఎందుకేల వ త్రివయ్య కిష్నమూరితి (పాఠాం., చె, చె). 

క. నే గొల్పవారి వాడలకు గొల్లబామా . 

నేను పాలుగొన వచ్చినానే. గొల్బిబామా (పాఠాం., చె.బె.) 
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నాకు పాలుబోసి నన్నుబంపు గొల్లబామా! 

కొత్తా కోడలునయ్య కిష్న మూరితీ 

మా అత్తగారు వొప్పరయ్య కిష్న మూరితీ* 

నీవు కొతాడలువై తే గొల్లబామా 

నీకు రొక్క_మి త్త పుచ్చుకోవే గొల్లబామాే (చౌ. దా.) 

46. గోపబాలులార 

(పాడినవారు : చాల నరసింహడాను ) 

గోపబాలులార మనము 

గొబ్బియాట లాడుదాము 

వన్నగేం[దసేనీ నిన్నూ 

పండారినాదుని 

గొబ్బియాని పాడరమ్మ 

నిబ్బరంపు 'సేడెలార 

'గోపబాలులార మనము 

గొబ్బియాటి లాడుదాము 

పన్నగేం్యదసే సన నిన్నూ 

పండారినాదుని (చౌ. దా.) 

[రి 

మంచి పాలుబోసి నన్నుబంపు గొల్లబామా (అ.చ., చె. చె.) 

మా.అత్తగారి నడవగయ్య కిష్నమూరితీ (పాఠాం., చె. చె.) 

సీ రొక్కమొద్దు గిక్క_మొద్దు కిష్నమూరితీ 

నా మొగుడు వింటే యెగు డుజేసు కిష్న మూరితీ 

సీ మొగుడు నిన్నూ యెరుగూదూనే గొల్లబామా 

"లీ. య త్తకి నాకు అతకలేశే గొల్పబామా ' 

ఇన్ని మాట లేలనయ్య కిష్ను మూరితీ _ 

మంచిపాలు బోసుకెళ్ళు కిష్న మూరితి, (అ చ.,కొ.వెం,) 
శయన శ 



కోలాటం పాటలు 409. 

47. గోయింద నందనందన 

(పాడినవారు : తోట హనుమయ్య) 

గోయింద నందనందన . 

కోటిమదన సుందర 

కోటిమదన సుందరా 

ఆటకాచి తాంబరా 

గోయింద నందనందన 
కోటి మదన సుందర 

రామశెం|ద బూమిపాల 

కామితార్గనాయకా 

కామితార్ద నాయికా 

_ కండితారి% నాయికా " 1గోయింద!॥ 

శ్రీకరా మహేదరా 

శేనతల్ప శ్రీదరా ॥గోయింద॥ 

వాసుదాసు వరద శ్రీని 

(వాసలోక పాలనా 

. వాసలో కపాలనా. 

దాసలోకలాలనా ॥గోయింద॥ 

48. శెంచలంబగు 

(పాడినవారు : కొండం వెంకటనర్సయ్య) 

శెంచలంబగు* జగతిలోపల - 

శాశ్వితంటొక టేదిరా . 

కన్నుమూసీ తెరిసి నంతలో ' 

కలిమిలేముల మాయరా ! 

1. కామితార్థ, ౨. ఖండితారి, క. మహీధర: ఈ. చంచతిల 
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తల్లిదం డీ _ఆ స్తిపాస్తులు 

. అన్నదమ్ములు యిక డా 

పరమబ క్ర మునీ౨[దులెల్లా 

పసందులు సేయుదురక్కడా ! 
ఇల్లు వాకిలి అన్నదమ్ములు 

యిచ్చిపుచ్చేదిక్కిడా 
యెల్లిపోయనాడు యెవ్వరు 

యెంటరారూ అక్కడ! 

బంకమట్టి యిల్లురా యిది 

అగ్గిబుగ్గెపోవురా 

సీడి నాదీ అనుసు నరుడా 

వాదులాడాబోకురా! 

గురువుసని మెడనిండ దండలు 

గురుతులేసేదిక్క_డ 

పరమబక్త ముసీం(దులెల్ల 

పసందు సేయుదు రక్కడా! 

పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

1కెంచలం॥ 

1కెంచలం॥॥ 

1శెంచలం! 

1 శంచలం॥ 

49. సందమావు సందామామా 

(పాడినవారు : 1. కొండం వెంకటనర్సయ్య 2, చౌల నరసింహదాసు) 

సందమామ సందమామా సందమామారాజూ 

సంది దెలిపేగ్గెను లెవరే సందమామో రాజూ 

కాయమాను పుట్టలోనే సందమామాఫాము 

ఆయిగానూ! వెలుగూతూంది సందమామారాజు 

తొమ్మిది వాకిక్ళూమూసి సందమామా పాముని 

నెమ్మదిగా పట్టవలయు సందమామారాజు 2 

2, 

హాయిగాను 

వాకిట వొక్కడు వ స్తడు బోతడు సందమామారాజు (ఆ.చ,చౌ.దా), 
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జంటనాగ సర మూలూది౨ సందమామా పాముని 

మెల్లగానూ లేపావలయూ సందమామారాజు 

పామునుబక్షు జోగీయెవరే సందమామారాజూ 

అతనికేరు సిద్దయ్యగురుడే సందమామారాజూ 

జంట నాగాసరమూలూది సందమామా అతడు 

ఆటలు పాటలు నేర్పీనాడే సందమామారాజు 

పట్టి బుట్టల యేసీనాడే సందమామారాజు (కొ. వెం.) 

50. సి_తమాను సిలకలార 

(పాడినవారు ఏ 1. చౌల నరసింహదాసు 2, కొండం వెంకటనర్పయ్య 

లి, చెప్పాల చెన్నయ్య 4. మందపాటి రాములు) 

సింతమాను సిలకలార గవరమేటి గ్లేనులార ! 
సందమామ వంటిదాన్ని రా నాసామిరంగ? 

సందుగాదు ఏమి జేత్తురా 

_ఎక్కరాని యేపెలెక్కి సిలకవాలె సిక్కినాను 
కలియపూల దట్టిగట్టరా నాసామిరంగ 

కదలకుండ నన్ను దింపరా* 

నాలి. 

. సింతమాను సిలకలార జవరమెటి జానలార (పాఠాం,, చె.చె.) 

2. సందమామవంటిదాన్నిరా! రంగయ్యబావ (పాఠాం., మం.రా.) 

ల. i) సిలకలున్న గూటిలోన వజ్జరాల వానగురిసె 

సిలక పలుకులొలుకు బరా రంగయ్యబావ 

సిలక పలుకులొలుకు బ'వైరా (అ.చ., మం.రా.) 

ii) సిలకలున్న గూటిలోన వజ్జరాల వానగురిసె 

సిలక సలుకులొలుకు బస్టైరా నాసామిరంగ 

ఒక్కరా తి నిదర జేయరా (అ.చ., పాఠాం,, కొ. వెం.) 

4. సింతజూడు సిగురుజూడు సిన్నదాని పొగురుజూడు 

వ తబోత నన్ను జూడరా నాజానకాడ 

ఒక్క_రాతిరి నిదుర జేతురా (అ చ,చె.చె.) 
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ఉలభలిబొటూ యిలు గప్పి మల్లె మొగ మంచమల్లి 
(ఆ) రు య ఇం ౧ C2 

వాడుదోయె వాడబేరమూ నాసామిరంగ 

వోలలాడె బాల పాయమూ్ 

సిలకజూడు సింతజూడు సిన్న దాని వయసుజూడు 

సిగురులేని మానుబాయరా రంగ య్యబావ 

.  సిగురులేని మానుబాయరా (అ చ.,మం.రా.) 

క్, 1) కొత్తది ముచ్చాలబొట్టు కొమలకుంట శెట్టరెయిక 

అప్పుజేసి యేల తె త్రిపీ నాసామిరంగ 

అపటిమాట లేల బోయెరా (ఆ.చ.,చె. చె.) 

ri) మంటిమీని సిక్కుడు తీగె ఇంటిమీని కల్లుకూనే 

కాయపిందెల కాలమాయరా ! నాసామిరంగ 

పాొయమెవురి పాలు జేతురా (ఆ.చ.,చె.చె.) 

111) వ త్తబోత వంగతోట రానుబోను రాగితోట 

యిద్దరి మళై యిరికి తోటరా నాసామిరంగ 

సందుగాదు యేమి జేతురా (ఆ.చ ,చె.చే.) 
17) ఓడమీన వొయిలుకాడు యీలలేసి పిలవసాగె 

ఓడబేర మాడమనెరా ! రంగయ్య బావ 
ఓడబేర మాడమనెరా 

ఆ కాకాని 

ఇ) సిలక-నిచ్చి నేనుదెస్తి సింతపేళ్ళ పమైమంచం 
యి ద్దరికి యిమ్ము జాలదూ / on బావ 

రొమ్ముమీద సెయ్యి దియ్యరా (ఆ చ.,మం.రా. ) 

vi) ఆకులొక్క. లేసుకోని అద్దమడగ నేను బోతే 

__ వాగుజూసే సూపులాకు ఆకులొక్క_లాడిపోయె 

వాడి బెమలు తీరిపోయెరా నాసామిరంగ 

కాకిమార్చ సంభవించె కాపురానికి తిప్పలొచ్చెనే 
vii) స్తు క్క బొట్టు పెట్టుకోని సున్న మడగ నేనుబోతే 

వాడు జూసే సూపులాకు సుక్కబొట్టు సున్న మాయె 

అకా నేనేమి జేత్తునే | 

ఇంటి మొగుడు 'యింటవుండ గంటవాలె దీపమెలిగె 
అతా నేనేమి జేత్తునే 1సింత॥ (అ.చ,,చె.చె ) 
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సిటపట సినుకులు చుప్పటి దడిసెను 

తలుపు దీయవే బామా 

నువు, తలుపు చీయవే బామా 

అద్ది రాతికడ నిద్దర పోతున 

ఎవరని తీత్తును మామా 

నువు యెవరని తీత్తును మా(వా 

గోవర్దనగిరి గోవులు గాసెటి 

గోపాల కిమ్ననే బామా . 

నే గోపాల కిమ్నానే 

సిటపట సినుకులు దుప్పటి దడిసెను 

తలుపు దీయవే బామా 

నువు తలుపు దీయచే బామా (చౌ. దా.) 

వడి. మంగళహారతి 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

శెలియా మంగాళా మనావి 

శ్రీ శెన్న కే! నుని సకియా మంగాళా మనరీ 

(శ్రీ వమిశ గాాతునకు _సిరవంటి 

వమిశజు పారినాకు నీల మెగాళ్ళామునకు 

గునశాలియగు వనమాలి దరునకు 

య... 
గ్ 

న్ా వా నీ జ్ ట్ర ర ్క 
మొగడ చెళ్క్ల నెగడి, జ ఆర్థరా|రి, 
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శిలియా మంగాళా మనారే 

శ్రీ శెన్నకేవని సకియా మంగాళా మనరీ 
అలా రేపలైలోను సెలాటముగా 

(శతి) (తత) ల 

యెల్లా బాలుర తోడానూ 

యులములు రంజిలగా 
Cc C3 

గొల్ల బామల యిళ్ళలో 

తుని కొల్పలాడె గోప బాలకు | శెలియా॥ 

నారాత నుత పాతకు 

కొప్పునూరిపురి జానా వాసుకు 

దరని యే కవి నార్యుని 

స్తిర వంటి వమిశజు పారునకు 

దర సీతారామా యా కుని 

దియ్యముగ రచ్చించు కేళ వుకు 1కెలియా॥ 

58. సెల్లివి నీవే 

(పాడినవారు ; కొండం వెంకటనర్సయ్య) 

సెల్లివి నీవే సెల్లెలు నీవే 
పరువుగ బతికేటి మాలచ్చునమ్మా 

మాలచ్చువమ్మా గాలము మాలచ్చువమ్మా  సెల్టివి॥ 

నిన్నుజూడ నీ తల్లి వచ్చేనమ్మా 

నిన్ను జూడ మీ తండి వచ్చేనమ్మా 

కొండలెన్నో దాదైనా వచ్చేనమ్మా 

వారిజూడ నీకైనా కనులేవమ్మా ॥ సెల్లివి॥ 

నిన్ను జూడ మీ వదినలు వచ్చేరమ్మా 

నిబర్త శెందయ్య యేడ్చే నమ్మా 

సీ కూతురు అమ్మా యని పిలిసేనమ్మా 
ut) 

. 1 లో వ ఆ | వారిజూడ ఎకైనా కనులవమ్మా ! సెల్రివి॥ 
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శత శుద్ద నమీరోజు సెల్లెలా 

శ్రీరాముల కళ్యాణము సూడబోతివా సెలెలా 

ఆకులు కోకలు అందబోయితివా 

కొండెమువారి ఆడవిడ్డవై 

గాలమువారి కోడలువై పోతివా 

పోయితివా వొరిగిపోతివా సెల్టెలా 

నీమీద |జైమసేత 

కొండ మెంకటనర్సయ్య 

కయి రాసెను సెల్లెలా 

54. సేడెలారా 

(పాడినవారు ఏ; ', చొల నరసింహదాసు, ౨, మక్కెన బంగారయ్య) 

సేడెలారా మీరు కూడిరారే 

వారిజాడ లున్నాయిచ్చోటనూ 

మదముతో కిషు ని యెత్తుకుపోయిన 

జాడజాడలున్నా యిచ్చోటనూ 

సుట్టు దంపాతూలు . 

సోజ్జము కొవాలి 

ప టై కొవలియుండె 

బదముగా 

యేదవులపె జామ 

యేమి శ్రీరామ 

మదన జానికులుండె 

ముదమొప్పగ 

కేడెలారా మీరు కూడిరారే 

వారి జాడలున్నాయిచ్చోటనూ (చౌ. దా.) 

1. ఆతికోపమున 5ముసుడు యుత్తుకుహోయిన జాడలున్నాయిచ్చోటనూ 

(ఆ.చ.,మ.బం.) 
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రర. జడనీకు యెవరేశారే 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య | 

జడనీకూ యొవ్వరేశారే 

ఓ సినదానా జడనీకు యెవురల్లారే 

జడన జాబికాయ మెడన పూలదండ 

జడనీకు యెవురేభారే 

ఒక దళం దళం పయినా 

బంగరు మేడమకట వోర ణమేగందిీ 

ఒక లంకా కాళిలో సకలామూ గనుకోని 

సన్నిదానము గంటినే 
జడనీకు యెవురేశారే 

' ఓ సినదాన జడనీకు యెవురల్లారే, 

56. తందానా తందాన 

(పాడినవారు ; చౌల నరసింహదాసు) 

తందానా తందాన తందాన తందనానా 

శాంతమూర్తి మన కరునామయుడు కరంచంద్ గాంధి 

పందొమ్మి దొందల నలజయి యెనిమిడి 

జనవరి ముప్పయి సాయంకాలం 

బిరా బవనం నుంచి _పిర్గనకు! బయిలు దేరినాదూ ॥తందాన॥ 

మిలమిలలాకే ముద్దు మోముతో 

కలకలలాడే కళ్ళ “కాంతితో .. 

తడబడి యడుగులు వేయసుగాంది 

వచ్చుతుండే- బాపూనడిసి వచ్చుతుండే 1తందాన॥ 

బాపుకు వంద నమిచ్చి 
పీస్తోలె త్తి కాల్చి యెసినాడూ 

అవా 

పొర్లన. ధి 
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కొల్చిన యెంటనే పిసోలు గుళ్ళు పొ ట్టలో దూరాయీ ॥తందాన॥ 

గుళ్లు దూరిన యెంటనే రకతము 

నెత్తురు ఏరు కారసాగెరా 

కరునామయుడగు మాత్మ గాంధి! 

బవుతిక దేయము? కూలిపోయెనండీ 

బాహూ కూలిపోయెనండీ 

ర్7, తందానా అయ్యొ తందానా 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

తందానా అయ్యొ తందానా వోదేవ తందనానా 

అయ్యో ఆతుకూరిలోశి ఆకులున్నాయి 

ప్రోలెపెల్లిలోక పోకలున్నాయి 

రొయారంగ్లో రాతలున్నాయి 

ఆయొ్యొ సన్నెగళ్ళలో చన్నాయికీ మాట్లాడి 

మేళ్ళోగులో? మేళాలు మాట్టాడి 

పల్ల లోపల పప్పన్నమూ తిని 
తాళ్ళపల్టిలొ తలం[బాలు బో సిరి 

ఆయ్యొ అనే? ప్మయప్పుర మందు ఆయిపోయె పెళ్ళి 

సట్టు మిట్టలలో సమ ర్త్రలాయె 

అయ్యొ యిరికెపెల్లిలో యిద్దర్ని గలిపిరి 

కంచరగుంటలో కడుపే ఆయెను 

సింత పెల్లికాడ సిన్నోడు బుస్హై 

సన్నెగళ్లకాడ సందే దగిలె 

జల్మసీ* లోపల సేయి జూసిరి 

మంగలగిరిలో మందులు బోసిరి 

గుంటూరిలో గుంటలో బెట్టిరి 

కంబంపాటిలో*'9 కాకులా శేసిరి 

ఆయ్యు శంయ్యదవంకలో 11 చీతులు గడిగిరి 1తందానా॥ (చె.వె .) 

1. మహాత్మగాంధి. వ. దేహము. లే. ఆత్మకూరు 4, పోలేపలి 

ధ్. రాయవరం గ్రి సన్నాయి 7. మేళ్ళవాగు 6. ఓబువేశునిప పల్లె 

రి, జర్మనీ 10. కంఫంపొడు 1]. చం దవంక . 

PK-27 
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58. తందానో అయ్యో తందానా 

(పాడినవారు * కొండ సంకటనరయ్య ) 

తందానో అయ్యో తందానా ఓదేవ నందనానా 

ఆయ పరమటి దిక్కూన 

సేత నగరమని పట్న మొకటి గలదో ॥ తందానో ॥ 

అయ్యో సుక్కలు సూసే గుడి గోపుర ములు 

సక్కని బవనములు!. 

' అయ్యో కరునాకరుడగు 

దుజ్జను డొక్కడు కలడా పట్నాన! 1 తందానో ॥ 

ఆయొ్యు కరునా రసయీను డతి 

దూ ర్తుడు గాతకుడతడండి' 1 తందానో ॥ 

ఆయ్యో బీతియేమిటో యెరుగరు 

కడు గంవీరులు సాయసులు 

అయో పాడు జల్మ గోపాలము యెందుకు 

పెతివాడు, మన'పె బడువాడు! ॥ తందానో ॥ 

అయ్యో మెదిలితిమంటే గదిమి తన్నెదరు 

కదిలిమంటే. కాల్చియ 'సెదరు 

అయో మద్దెనాల మా మంద పైన బడి 
అయిదు మేకలు అన్నే యముగ 

పట్టుకొంటె సిన బసవయ్య జూసి 

కూడదు కూడదు యీపని అంటే 
కమల బొడిపినాచూ 1 తందానో ॥ 

. 59. తుమ్మలకుంట 
న ET ee 

(పాడినవారు ఏ; జూపల్లి పొ పెయంః 

తుమ్మ లకుంట తిరనాల 

దుమ్మూ లేసిందిర బావు 



కోలాటం పీటలు, 

ఏహ్ తుమ్మలకుంట తిరనాల 
దుమ్మూ లేసిందర బావు 

జాతీ దొరలా బండీ 

మల్లొచ్చే మారుబండి 
౧ 

జాతీ దొరలా బండి 

మల్లొచ్చే మారుబండి, 
(ఆల) 

60. తూరుపు నా మబ్బు పే. 

(పాడినవారు : కొండం వెంకట నర్సయ్య) 

తూర్పుపునా మబ్బుప పై నా సామి” 

తుమ్మలమ్మా శెరువు నిండీ 

పాత శేపలు బయటపాడే నా సామి 

పాత మనుసులు మోజుతీరె. 
కట్టమీనా పాంపిట్టానా సామి 

కొట్టబోతే తేలుగు క్లే 

మంతరించే గ్లేనులుంటే నా సామి 

లై 

న్ా. గ yy గా 

దొద్దెన రజకొడి పుంజో నాసామి 

కాళ్ళ గల్సిగిన కన్న పెట్టా నా సామి 
> . a నని on) i 

కూత కొక్కా_ గుడ్డు పేనే 
డ్ టబ 

క షరి ఒడ ప న్న 
కట్ట కమ్ముసి దాని యిల్లూ నా సామి 

దానికోనము నేను బోతే నా సామి. .' 

ఆరు నెల్లు జల్మకయిదు! 
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61. దిగు దిగు దిగు నాగా 

(పాడినవారు : 1. చెప్పాల చెన్నయ్య. 2. శొమ్మి శెట్టి వెంక టేశ ర్లు ) 

దిగు దిగు దిగు నాగా 

వోదియ్యా సుందరినాగా 

సీ ముదముతొ రేపల్లె 

ముద్దూలనాగా నాగా దిగునాగా! 

ఆచ్చమావులపాలు వోనాగా 

అరిటి దోనెలబిండి 

సీలుకలవకుండా నీకోమనిడుతూ 

నాగా వోనాగా దిగునాగా! 

ఎర్రంగా పొద్దుపొడి సే వోనాగా 

యేడూ గడియలాయె " 

బాలుడికి యిసమెక్కె 

బొవు బారమాయె నాగా దిగునాగా! 

యూప్పనా యిరవాయి వోనాగా 

తోకనా తొంబాయి 

పక్కొన పదేల మచ్చలానాగా 

వోనాగా దిగునాగా! 

ఆవతాలివతల యూతవనము వోనాగా 

నట్టనడమ నాపశేను 
నాపశేను వూపులాకు నాగుమయ్యా తల్దిడిల్లే 
తందన్న తానోయి తందనానా 

తానందన్న తానోయి తందనానా! 

ఉప్పు పిచ్చన్న గూడి 

వుపాయం సేత్తుంకే 

నక్కా నొగన్న వచ్చీ 
నాదీ బాగమశే ॥తందన్న 1 
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ఆమ్మాలక్క్లలు గూడి 

ఆలోచన జేత్తుంటే 

నాబాబు? మంగమ్మా వచ్చి 

నాదీ బాగమనే ॥తందన్న॥ 

కాలవలారా గనెమెలారా 

మడికిబారే నీల్లారా 

నీళ్ళుగ పై సిన్న వాని 

రేపే పయానమూ 1తందన్న॥ 

కొత్త సీళ్ళువచ్చే నాని 

యెక్క కొండశేప 

నిండే తురకప్ప శెరువు 

తూరుపలుగు తెల్లబారె [తందన్న॥ (చె, చె.) 

62, కంచనప లి జగన్నాదం 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

(దుగ్గీ కాపూర స్తుడు కంచనపల్టి 

జగన్నాదం నారాయణరావు 

పొందుగను మాశెర్ట పురిలో 

పొన్న విచ్చెను* జేయించె 

ఏడుకొమ్మల పొన్న మాను 

యెదురునడిసె వుడతలేమి 

సిలకలు పావుర ములు యేమి 

1. ఊరికి వుతరాన వోనాగూ 

పూడల్స మ్నరికింద నాగూ 

కొమ్మ సాటు నుండె నాగన్నా 

నాగా దిగునాగు (అ. చ., బొ. వెం) 

బి నవాబు, 8. దుర్గి. 4, పొన్న వృక్షము. 
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సబవంతజూసినట్టు పుండెనేమో 

ముంగల గదిలో బంగారక్క 

ముంగల కొంగు 9 యిగబట్టూకోని 

కళ్శకూ కాటీక బెట్టి 

పళ్ళాకు దాసీనయేసి 

గులహాల కుంకము* 

కుదురైన పాపటినౌట్టుయమి 

ముక్కుపుల్లలు బెట్టుకోని 

నత్తులు యెగ్గపోటుకుంట 
జెరిజెరి సీరలుగట్టి 

జగజ్యోతి పంచేలుగట్టి 

జగజ్జోతి పంచెకొంగున 

వక్కాకు సాలగట్టి 

ఎప్పునీ మొగుక్లెంటా బెట్టి 

ఏకుల రాటం సంకనజె 

మా3ెర్ల మద్దిరంగంే 

తేరు ముందల .కోప పుబట్టి 

యేసే కోలన్న కాళ్ళు 

సూపే శెలిక తెలంతా 
ఆకులొక్క. లేసుకుంటూ 

_ అంగడంగడి తి తిరుక్కుంటూంటే 

మెడలో సొమ శ్రలు 

దొంగలు నూరికి 

8% 

1. గోపికలు, ౨. గులాభిరంగుగల కుంకుమ. 8. తలలో = పెటుకొను 
నగలు. కి. మద్దిలింగం. న 
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యెందూ కొ స్తీనమ్మ - ఠిరనాల 

నేను యేలా వ స్తీనమ్మ = తిరనాల 

ఈ పిల్లవాడు సెయ్యబట్టి - తిరనాల 
ఎ రు 

మా కమతగాడు సెయ్యబట్టి = తిరనాల 

మా అత్తా వద్దనం గొత్తి తిరనాల 

మామామా శెప్పంగవ త్తి = తిరనాల 

నా మొగుడూ బూమిలో లెనోడు = అఆమ్మయో 

నాలూ బజారు జూసి 
mn రు 

నాజూగ పటుకోని 
౧ డు 

| పట్టుకున్న దొంగను 

నట్ట నడిమికి తీసకొచ్చి 
యూర బదుడి గుడిదనక 

యివ్వరంగ బట్టకొచ్చి 

చప్కు చచ్చప్కు తోటి 

మూడు చప్కులు సప్పరిస్తే.. 

ఎందూ కొ తివిరా 

దొంగలమ్మి డీ కొడకా 

నువు యేలా వత్తివిరా 

దొంగలమ్మి కీ కొడకా 

లచ్చిమి దేవి మిద్దెల దనక 

లచ్చనంగా తీసకొచ్చి 

పోలీసు జవాన్ల బిలిసి 

పొక్రి పిదునా నిను? 
ది cl 

యొట్టివాళ్ళ బట్టిచ్చి 

. నెట్టిద్దునా నిన్ను 
వనమున సిలకలు 

సిలరేగుండగా 

ల 
ఇ 

వలపు నిలపనా 

వశమటిలలనా 

నామందయ్యానా - నాదామా 

ఇటుయ్యకు' తద్ద్ధిమిక 
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63. దేవ దేవ మంగళం 

(పొడినవారు : 1. టొమ్మి శెప్ట వెంక లేశ్వర్లు, ౨. తోట హనుమయ్య) 

దేవ దేవ మంగళం 

దేవాదిదేవ మంగళం 

ఆంజనేయ మంగళం 

వీరా జనేయ మంగళం 

రామశెం[ద మంగళం 

(్రీరామశె్యద మంగళం! 

(పాడినవారు చెప్పాల చెన్నయ్య) 

దైద గటమూ కాంతయ్యగారి కయి త్తమేనండీ 

వాసిగను దై దాపురము వాసుడీతడండీ 
దోసిలొగ్గువారికి నెల్ల దేశకుడవునండీ వై ద॥ 

ఉండీ లేనీ వానికొక్కా ముండాగలదండీ 

ముండాకడుపున మూడులోకాల్పంగీ నాయండీ ॥దైద॥ 

ఇరవయొక్కేయ్యార్లు నూరు కరుసురోజండీ 
గుర్తు తెలియలేక మీరు గుద్దుకో కండి 
తన్లో తాను తెలియలేక తన్ను కోకండి 

యిన్నాదెవరో కన్నాదెవరో అన్నాదెవరండీ 

తనలోతానే తెలియలేక తన్ను కోకండీ 

దైద గ: మూ కాంతయ్యగారి కయి త్తమేనండీ. 

65. నందికొండా వచ్చెనురో 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

నం౭దికొండా వచ్చెనురో రన్నారై తన్నా 

నీకట్టమంతా తీరునురో రన్నాకూలన్నా 

1. సక్కుబాయి మంగళం-సొక మేల మంగళం (అ. చ., తో, హు) 
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నాగార్జునుడికి నమస్కరించి 

మాళర్ల్ణయో శెన్ను నిద లిసి 

కొరంపుడి ఆంకమ్మను కొలిసి 

గుత్తికొండ బెలసానంలోను 

మత్తు నిద దెమ్మయ్యను!లేప! ॥నంది॥ 

ఆంద నాయకుల ఆందోలనతో 

కాం|గసు మంతుల కార్యదీచ్చతో 

గవనరు? దువ్వేటి కలముపోటుతో 

జవారులాలూ సల్టని దయతో! నంది! 

రైల్వేలు రాతాలు వెలట్టరు* 

మాటలతో యెయ్యామడ ముచ్చట! 

ఉప్పు గోంగూర ఊరతొక్కుతో 

సప్పిడి తైదల సంకటిగాదిక 
పప్పుగాక పది కూరలతోని 

సాముల బువ్వారామరాశజ్ఞైమై! 1నంది॥ 

దియ్యె బవనములు యెలయగలవురా 

పూలతోటలే పెబలీగ లపరా 

డ బూములు పంటపండును! 1నంది!॥ 

నందిగొండ యినకొండగాదురా 

నాగార్జున రుసి సాగరంబురా 

సించులుదొక్కే కిష్నయేనిరా? 

దీనులవో సే తెలుగుతల్లిరా! 1నంది॥ 

1... (హ్మనాయడు (పల్నాటి యుద్ధంలో (ప్రధానపాత్ర వహించినమం| తి) 
వి గవర్నరు ల. జవహర్లాల్ నె హూ 4. ఎలక్ట్రిసిటీ రీ. తంతి 

6. (పభల 7 కృష్ణ వేణి 
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66. నమో నమో 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు) 

నమో నమో (పియ బారతమాతా 

నమో జయ మంగళగీతా 

అమోగ శెంితవు! పెమోద బరిత వు? 

సమాన రయితవు సల్లని తల్లివి! 1నమో॥ 
గొతమ బుద్దుని గాంచి మాత్ముని3 

రామ్మకిష్ణ (శ్రీ వివేకనందుని 

దయానంద యీరేశలింగని 

కని పెంచిన మాకనికరాల తల్లి! . 11నయో | 

గంగా యమునా కిష్న గోదావరి 

తుంగబ్యద కావేరి పెనాకిని 

పొంగి పొరలెడు తరంగముల పె 

రంగారెడి మా బంగరు తల్లి! | [1సమెా॥ 

పు 67. నమ్మి వచ్చితినయ్య 

(పాడినవారు : వొమ్మి శెట్టి వెంకటేశ్వర్లు) 

. నమ్మి వచ్చితి నయ్య నాపాలి దయివమా 
లా రమ్మని పిలవరా (బెమ్మమో యీర [బెమ్మము 

ఆయ్యా కమ్మి వున్నది ఆడివి దయివమో 

కరునించి కాపాడు [బెమ్మమో యీర చెమ్మ ము 
పొన్న పూవులయందు వాన. కురిపించితివి 
నెనెట్టు నిలుతురా [బెమ్మమో యీక (బెమ్మము 
అయ్యా పొద్దెక్కి మద్దేనీ పొడదెండ లోపల 

కమం సోరీ నిండార్మారా (బైమ్మమో యార (బెమ్మము. iW . ' 

| 
| ait 

1 " అమోఘశరితీవు,. - ఈ... (వమోద భరితవు. క్ట కి. గాంధీ మహాత్ముడు 4. మధ్యాహ్న . చి క 
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68. నా మాట యినవమ్మ 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు 2, బొమ్మిశెట్టి వెంక టిశ్వర్లు 

రి. మక్కెన బంగారయ్య, 

నామాట యిన నవమ్మా కోయిలా 

(పేనన నాదుని తేవమ్మా కోయిలా లలన 

నామాట యినవమ్మా కోయిలా 

| పేననాదుని తేవమ్మా కోయిలా! 

ఎగిరేటి రెక్కలకు కోయిలా యెండి 

ఆరములూ జేయితూ కోయిలా 

నడిసేటి కాళ్ళకు కోయిలా నాలు? 

గందేలు జేయిత్తూ కోయిలా 

వలవూ నిలపాజాల కోయిలా 

డాని వలలో సిక్కీనాడే కోయిలా +. 1 నామాట 1 (చౌ.దా.) 

69. నిన్నేకోరియున్నాదీ 
(పాడినవారు : కొండం వెంకటనర్సయ్య) 

1. నిన్నే కోరియన్నా దీ nn 

అల్లాదీ మంచీ నెలత సె సెట్టూ పల్లైదో 

కీ శెన్నారాయా నిన్నూ యేగమె తడవక 

సేవకే రమ్మన్నదీ 

1. నామాట యినవమ్మ కోయిలా 

_పేననాదుని గనవమ్మ కోయిలా లలన . | (పాఠాం.; వెం.) 

ఇం|దుని గనవమ్మ కోయిలా నన 

నీకు యింద ఆరముత లిత్తూ కోయిలా . 

_ శెర్మదుని గనవమ్మ కోయిలా నీకు . 

శెందఆర ములిత్తూ* కోయిలా లలన. “(అచ్చు బొవెంు. 

లె, ఇం[దహారము 4. చందహారము.;. వు "+ | 

CD 
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ఎరాయెరాని సిన్నాదీ అదీ 

యెండీసొమ్మూలు గల్బదోో 

యెండీసొమ్మూలు గల్పదీ 

ఒరె బాలుడా నిన్నే మరువాసన్నదీ 

నల్హానల్లని సిన్నదీ అది 

నడుమూ పిరి కెడు గల్లదో 

నడుమూ పిరికెడు గల్లద్ 

ఒరె బాలుడా నిన్నే కోరియన్నా ది 

మొక మెల్ల మోటీమాలదీ అదీ 

అంసామొగ్గాల రెయికాదో 

ఆంసా మొగ్గాల రెయికాదీ 

ఒరె బాలుడా ఆండాబాయేనన్నా దీ 

బంగారు గుండ్రాసారాము గల్టాదీ అదీ 

బాజీ బొందూలు గల్లదీ 

మదనా శాత్రమున! కదులూసు 

మదినుంచు బాలుడా రమ్మన్నదీ (కొ. వెం.) 

70. నీ నామరూపములకు 

(పాడినవారు : కొండం వెంకటనరయ్య ) 

సీవామరూపములకు 
నిచ్చజయా మంగళం 

' ' పవమానా సుతుడుపట్టూ 

పాదార విందములకూ 

సీ నామారూపములకు 

నిచ్చజయా మంగళం 

(పెహలాదాి నారదాది 

మునిబక్తులు పొగుడుసుండు ॥నీనామా॥ 
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నెలవొంక అకలంక 

*  అకలంకయురమునకు ॥వీనామా॥ 

పీలినార ఏరుతీరు 

నప్వూగల మోమునాకు ॥సేనామా॥ 

సాకేత పురనివాస 

సామి శ్రీరామచం[ద ॥నీనామా॥ 

71. పగడసాల లాడుదాము 

(పాడినవారు : 1. తోట హనుమయ్య, 2. చౌల నరసింహదాసు, 

శి. జూపలి పొపియ్య, ) 
య టు 

పగడసాల లాడుదాము - పడతిజానకి అవురవృుర జానకి 

సకలగునము దానిమనుసు - సొగుసుబొలకి ఆవురవురబాలకి 

ఎండుబింత కొమ్మమీద = సిలకొవాలెగారంగా! 

ఆసిలకపలికె పలుకులాకు - అంసనడిసెగారంగా పడగ ॥ 

మోదుమానుి కొమ్మమీద - మొగిలిరేకులూరంగా3 

సూడరమ్మ దానికనులు  సూదిమొనలుగారంగా* ॥పగడ॥ 

జోడు గచ్చకాయలురెండు - జూదమాడగారంగా 

జూదమూలో వొక గ్రారౌజు = వోడిపోవగారంగా 1పగడ॥ 

72. పరమపద గోయింద_ 

(పాడనవారు : 1. చేల నరసింహదాసు, 9 మందపాటి రాములు, 

8. చెప్పాల చెన్నయ్య, 4. బౌమ్మి శెట్టి వెంక న సర్దు, 

ర్ తోట హనుమయ్య.) 

1. రెండుమూడు నల్టకాకులు - ఆటలాడగాలలనా 

పగలుకొడి బాలలంతా - పాటపాడగాలలనా (ఆ. చ. జూ, పొ.) 

2, మోదుగ్య మాను, 

లే. మొండి సింతమానుమీన - మొగిలిరేకులూలలన (పాఠాం,, జూ, పొ) 

4. సూడబోతే తే దానిరొమ్ము - సూదిపొన్నులేలలన _ (పాఠాం, జూ. పొ.) 
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పరమ_ద గోయింద మాదవ 

పద్మనాబ జనార్దనా! 

గజై లందెలు పాదముల పె 

॥ గల్లు గల్లున మోగగా 

గుజ్జు రూపము బొజ్జ జ గనపతి 

ఏమి వరనము సందమో* 

ఎన్నగను _సిహలాద బక్తులు 

"గములమితో నిను గొలవగా 

. యిన్న పంబినుమయ్య తిరుమల '' 

హృదయ యెంకట నాయకా 

సామి గనవతి నాయకా 

. సామి యిగ్న యినాయికా 

శరను మోముల జంగమేశర 
జేస్ట పుత్ర యినాయకా 

తోకతో సురటీలు యిసరగ 

తనమోము కరనములూపుసూ 
యిన్న పర బినుమయ్య తిరుమలకి 

హృదయ యెంకొట నాయకా 

సామి గనపతి నాయకా 

సామి  యగ్నుయినాయకా (చౌ. దా.) 

శరును . శ్రిదర గరుడ వాహన.  __.. 

శరను' యెం: కోట్ల. నాయకా. (ఆ. చ, మం, దా.) 
ఉదయ నాచ్యెము లాడగా. (పాఠొం,, జ చెం 
_ఎకదంతము జ జగ, నపతి 

మేమి యందము సందమెః 

కుడుములు వుం [డాళ్ళునీకూ 

పోసెదము గననాయకా 

ల కోటియర కలు నీకువపె ప్పెద 

కొపాడుము నా నాయకా (ఆ. చు, జె 



పసుపూ గొపి సిన్నా పడతీ పలకారించావే 

వోలలనా పలకారించావే 

గందానూ కస్తూరీ నాపై సిలకారించావే! : 1పనుపు॥ 

Frou వ. త్తి | ఇన్ని నొమ్ములు యెలర కిన్నా గొల్లావారికి 

వోలలనా గొల్చావారీకి ' 
ళ్ చి 1 | అల ల ఆట్ ఎల్లుండి నువ్వు రాకుంటే నావల్రనేర మా! 1పసుపూ॥ 

పాలాకొసీ నువ్వేరావే వనసపాటికి 

వోలలనా. సనసా పాటికి. 

నేతీకానీ నేనేవత్తా నెలతాపాటికి ! _. ౨. పసుపూ! 

ఎలాటూరికి బౌల్హాపల్ల యెంతో చూరము*2 

వోలలనా యెంతో దూరము? 

నేనొద్దామంటే పడకాటిల్లూ ఎడమూ ఎంతుందో ! 1పసుపూ॥ 

74. పారా బెమ్మ 

(పాడినవారు * కొండం వెంకటనరసయ్య 

పారా బెమ్మ పారామేశర 

పురుసో తమ సదానందా ] 1పొరా॥ 

l. ఇన్ని సొమ్ములు యలరకిస్నా గొాల్హావారికి లం ల ఉం 

' పిల్లడ గొల్లావారికి (పాఠాం., కొ, వెం) 

౨. పోతులూరి రావణ మీకు సందుదూరమా 

పిల్లడ సందు దూరమా 
బామొన్తానంటే పడకటిల్లూ ఎంతా దూర మూ? 

పిల్లద యెంతా దూరమూ. '(ఆ.చ., కొ.వెం.]) 
టో 
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పరాంజోతీ పరాత్పరా 

పతితపావన సు|పకాళ 

వరదాయక సకలలోక 

వాంచిత సుకదా (పమెయ 

పాయి పాయి మంపాయి ॥పారా॥ 

75; పొలావరఠునాప సిలకొా 

yy వో 2 q| (క ౬ ల నరసింహాదాను. 2. చెప్పాల చెన్నయ్య 

శెట్టి వెంక టేశ ర్లు. ర్త మక్కెన బంగారయ్య) 

పాలా వరునాప సిలకొ పలువరుసా తీరేమి 

పలుక వేమోయి తమ్ముడా 

వోయీ లచ్మనా పలుకవేమోయి తమ్ముడా! ! 

ఒదినా కోసాము బోయీ వారాది గట్టించీ 

వొరిగిపోతీఏ తమ్ముడా 

వోయా లచ్మనా వొరిగిపోతివి తమ్ముడా! 

కొండలకు పాడ్మాటా కోనేరు తొవ్వించి* 

కూలీ పోతీఏ తమ్ముడా 

వోయ్ లచ్మనా కూలీపోతివి తమ్ముడా! 

ఆకాశ నుండేటీ ఆ యిం|దాజీత్తు 

సూర్యుబానము నాబెనా 

1. వో లచ్మనా పలుకావేమోయి తమ్ముడా (పాళి 

లచ్మన తనయా పలుకు ముద్దుల తమ్ముడూ, 

2. కొండలకు మజ్జలో కోనేటి దగ్గర 

లే. 1) కోలుపోతిరా తమ్ముడూ 

ii) అచ్మ నా తనయా కొలుపోతిరా తమ్ముడూ 
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వోయ్ లచ్మనా శెం[దాబానము నాటెనా!! 

వీయంటి త తమ్మూడు* యిక పీరిమంతుహూా 

ఏజల్మమునా జూతురా 

వోయ్! లచ్మనా! య జల్మమున జూతురా?! 

యెడాలు యెడాలేకాని యెదుటి కెన్న డురావు 

తొడల పె వోరాగీతివా 

వోయ్ లచ్మనా ! తొడలపై వోరాగీతివాి! 

1. పాపిస్టి రామనుని బానమూ తాగిలీ 

వొరిగి పోతివా తమ్ముడూ (పాఠాం., వొ వెం) 

ఈ యాంద రాష్ట్రము న యూ ఆంసా జీవికి (పాఠాం., మ. బం. ) 

ల. మనతం!డి దశరద మరియాద తాప్పక 
ఆడిమి పాలుగ జేసెరా 

లచ్మన తనయా అడిమిపాలుగా జేసెరా (ఆ. చ., బొ. వెం) 
పుట్టినపుడు కయిక కుతికానిండొడ్డూబోసి 

కూర్చి సంపకపోయెరా 

లచ్మన తనయా కూర్చి సంపకపోయెరా (ఆచ, బొ, వేం.) 

పుట్టినపుడు తల్లి యిసములు పోయక 
యెతలు జెందకపోతివా 

_ వోలచ్మనా యెతలు జెందకపోతివా (అ. చ., పాఠాం చె. చె 
ఉత్తమ యిల్హాలు యెదురుగ రాగానే 

ఉరిమెళతొ యేమందురా 

లచ్మనా తనయా వురిమెళతొ యేమందురా ! (అచ బొవెం.): 
8. రావోయీ అనుమంతు దీమంతుడవు నీవు 

సంజీవిని తేగలవుగా 

నా చిన్ని తమ్ముని సామిని లేపగలవుగా 

నీదయ నామీద సల్హాగా గలిగుంటే 

సంజీవి తేగలనుగా 

లచ్మన సొమీని లేపగలనుగా ॥పౌలా॥ (అంచ. టొ, వెం). 

PK-28 
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76. పొయి పాయి గనెశ 

(పాడిన వారు: చే 

పాయి పొయి గణేశ బవుకర 

పార్వతీశ కుమారకా 

పాయి బంగరు గండపెండెర 

పాదములు నెరనమ్మితీ 

ఆడెదము పాడెదము కోలన్న 

ఏసెదము బయబా త్తితో 

మేమాడెదము కడు |శేద్దతో 

మొక్కులొసగెటి వారి పనులను 

సక్కబెన్టు దేవరా! 

మా బత్తిగని కాపాడరా 

మక్కువతో [తిబుగుణములెలెటి 

కొక్కు నెక్కిన దేవరా 

మా బత్తిగని కాపాడరా 

77. _పతివత యెప్పుడు 

పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

సపాయి॥ 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

(పతి వత యెప్పుడు పతిపాదంబులు 

పూజించినదే ఆడది 

పతిని యిడిసి పరపురుసుల యెంబడి 

పరుగులె త్రినది గాడెద 

ఆఅ తమామలను ఆదరించుకొని 

పొత్తుతో వున్నది ఆడది 

యి తనమంతా పేతాణీ 
చ (a) 
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బావ మరుదులను అన్నతో బావము 

జూసుకున్న దీ ఆడదీ 

కుచ్చిత గునములు మదిళోనుంచి 

తంతనము తెందినడి గాడెద 

వచ్చేపొయే సుట్టాలనెల్ల 

సంరచ్చున జేసిందాడదీ 

కొవర గునములు మడిలో నుంచి 

(పాడినవారు : కొండం వెంకటనర్సయ్య) 

పేదల్హారా వో పెదల్లారా 

మంచీ దనికూనాకు సేవలుజేసే 

పేదల్దారా సెసె!. 

ఇల్లే లేదుగా ఆ పొలమే లేదుగా 

ఈ గుంపేడు పిల్లాలతో నూ 

కాపుర మేలాగూ సెసె! 
oe 

wants స ఇ! 
సు పురాశ్మేగా సెసె 

ని జ 
కులుకుల కోలన్నా సెసె! (బన! 
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79. పోతుంది నూడరా 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

పోతుంది సూడరా కల్రింటికీ 

లంజ తాగినంకారాదు మాయింటికి 

హోతుంది సూడరా బీతగాసి వోలె 

సు సేతీకిచ్చి కలుబోయమంటాది 

సుట్టాలు వచ్చి(ను మాయింటికి 

కలు బాగుంటె రేపొ త్త మీయింటికి 

ధాగినవారి కీనాటికి 

కల్లు సంగ తేమెరక మ్మ లోకానికి 

కైతె తాగింది = క శ్రైల్ల బెట్టింది 

పళ్ళ్శిగల బట్టింది = బడబడా గక్కిా ది 

ఇకపోను కల్లుకీ యనాటికీ 

ఎంతపని యాయనే దేయానికి 

అది సింతలే జేసింది పానానికి 

యికపోను కల్లుకి యెనాటికీ యాని 

బుద్దులే జెప్పింది పానాసికి 

ఎవరన్న జూచితే యెమనుకుంటరని 

బట్ట దులుపూకోని బాటజడి వస్తుంది 
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వాడ్ని పో పోమ్మానే పొమ్మనే! 

కరులు మోడిసి నాడు? 

సిరత పాయమునకి 

ఉరులొడ్డి నన్నెంతో 

మరులు గొలిపేనే వాడు* ॥పో పోమ్మనే॥ 

ఆద్దములో బొట్టు దిద్ద నేర్చినగాని 

వద్దాకు రంమ్మాని వరలు పలికేనేవాడు 

వాడ్ని పో పోమ్మానే పొమ్మానే 

ఉసెత్తు పాట . తిమ్మలకుంట తిరనాల 

దుమ్ములా గింజలబాయిళ్ ॥తీమ్మల 

81. బంతిపూలా 

(పాడినవారు * కొండం వెంకటనర్సయ్య) 

బంతిపూలా వోసిన్నదానా 

బండితోలే వో సుబ్బరాయుడా 

బంతిపూలు యిక వాడిపోయే 

వాడి |బెమలు యిక తీరిపోయే 1జంతి॥ 

పెసర పూతా వోసిన్నదానా 

పెదవులె త్తి నన్ఫిల్వరాదా 

"పెసర పూతా యిక రాలిపోయే 

వాడి [బెమలు యిక తీరిపోయే బంతీ 

1, అద్దాల మేడలో యిద్దరముండంగ | 
ముద్దు టుంగరమిచ్చి ముద్దు బెట్టిన జాలు (ఆ.చ., కొ.వెం.) 

2, ఆం....కురులూ ముడికీ రాని (పాఠాం., కొ.వేం,) 
తీ. కులుకూ (పాయమునాడు ( హపోఠాం., కొ. వెం-) 

4. _ ఊఉరులొడ్డి నాళ్ళంత - మరులు కొమ్మానే (పాఠాం.; కొ.వెం ) 

5. సిత్తారు సెవికలో - సెలియా నే నుండంగ (అ,చ., కొ వెం.) 
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వారముసుకుల వోసిన్నదానా 

ముసుగులెత్తి నన్చిల్వరాదా 

వారముసుగులు యెగిరిపోయే 

వాడి | బెమలు యిక తీరిపోయే! imo 

సూరుకింద వడ్లెండబోసి 
సూసుకుంటా నేదంచుకుంటా 

వడ్డపొట్టూ యికలేసిపోయే 

వాడి |బెమలు యిక దీరిపోయే! Dod 

82. బలిరె కమ్మంపాడు 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

బలిరె కమ్మంపాడు! బలిరె కమ్మంపాడు 

బలమైన కమ్మోరు బాగ్గెమున్నది కమ్మంపాడూ 
ఉత్తమైనా కమ్మంపాడూ 

అటునిటు వూగుసున్నది క మ్మంపాడూ 

అయ్యొ గుంటూరి జిల్లాలో గురిజాల తాలుకా 

మాశెర్ల పోస్టుకి మజ్జెవున్నది రమ్మంపాడూ 
వయ్యారి సోజ్జమైనా కమ్మంపాడు 1ఊత్త।॥ 

పల్నాటి సీమలో కమ్మం పాటిలో 
కోదండ రామయ్య కొడుకు రాం|బెమ్మయ్య 

గోవులు కాసేటి గోపాల నరసయ్య 
గోవుపాలాతోనే పందెమేసిన కమ్మంపాడూ 

. భకిర కంభంపాడు. 
కంభంపాటి, వాసి కమ్మ కులానికి చెందినవాడు. ఈ కాలంలోని . వాడే. 
మోజుపడి కోలాటం పంతులు చెప్పాల చెన్నయ్యతో తన కుటుంబం మె 
పాట, చెప్పించుకున్నా డు. ఈయన కొడుకులు "1. గోపాల నర్సయ్య. 

9. రాం[బెమ్మం. ఈ పాట “బలిరే కుంగుటూరు” అనే పాటను అనుకరించి 
షాడంది. చరణాలు, లయ, పల్లవి మొదలయనవన్నీ అనుకరణబే, 
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వయ్యారి సోజ్జమయినా కమ్మంపాడూ 

మన్నె కేగశ్ళమీ, పెర వరిగేలేమీ 
వ[జూలు, మోరీలు, వర్తకులు, కోమట్లు 

వయిలు గున్నది కమ్మంపాడూ 

వయ్యారి సోజ్జమైనా కమ్మంపాడు ॥ఉ త్ర॥ 

పెద పెద్ద నాగేళ్ళు పేరైన గుంటకాలు 

ముప్పూరి పగ్గాలు మునమాను క (రాలు 

అనుమంతు దట్టిలు అయిదేళ ఇ కుంగరాలు 

అమిరి వున్నది కమ్మం పాడూ 

ఊత్తమైనా కమంపాడూ 

ఆటు నిటు వూగుసున్నది కమ్మ ంపాడు 

88. బలిం టంగుటూరు 

- (పాడినపారు ౩ 1. చాల నరసింహదాసు, ౭. చెప్పాల చెన్నయ్య, 

బలిరే బంగూటూరు బలిరే టంగూటూరు 

బటువైన కాపులు బామలున్నది టంగుటూరూ 

వయ్యారి సేడెలున్నది టంగుటూరు 

ఆహా యిస్తరించిన టంగుటూరూ 

ఆటుయిటు వూగుసున్నడి టంగుటూరు! 

గుత్తంపు తో బైన గుజ్జు మామిక్ళోయిన 

వజ్రాలు మోరీలు వర్తకులు కోమట్లు 

వయిలు గున్నడి టంగుటూరూ 

అటు యిటు వూగుసున్నది టంగుటూరు! 

'పెదపెద్ద నాగేచ్ళ పేరైన గుంటకొలు 
ముప్పూరి పగ్గాలు ముఅకొల క్మరాఎయి 

అనుమంతు దట్టీలు అయిదేళ కుంగరాలు 

i (పాఠాం.,చె.చె ) 
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ఆఅమిరి వున్నది టంగుటూరూ 

ఆటుయిటు వూగుసున్నది టంగుటూరూ! 

రేనాటి బూమిన నెమిలి సిన్న పరెడ్డి 

కొడుకు అయ్యపరెడ్డి 

గోపాల కిష్నమ్మ గోవులే కాయంగ 

గోవుపాలాతోనే కోరియేసిన టంగుటూరూ 
ఆహా యి స్తరించిన టంగుటూరూ 

అటు యిటు వూగుసున్నది టంగుటూరు! 

ఇవతలా సెన్నేరు అవతలా మన్నేరు 

నడమ కందూకూరు, కందూకూరూ సుట్టు 

గనమైన పట్నాలు కదులుతున్నది టంగుటూరూ! |ఆఅహాో॥ 

పెసర బేడల సీరె పేటంచు రెయికాది! 

వయ్యారి సేడెలున్నది టంగుటూరు2! ॥బలిరే॥ 

84. దేశభ ర్తి గేయం 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు 2. చెప్పాల చెన్నయ్య 

బారత దేవిరో నిన్నూ బాగుగా నెరనమ్మీనామూ 

బార మనక మమ్ముల (బొవుమా బాత్తులజననీ 

గొప్పదాన వనుసు నిన్నూ కోరి వేడినాము జనని 

తప్పకా రాచ్చించవలెనుగా దయలేద జననీ 

అమ్మరో నిను నమ్మీ నామూ ఆపదలను దీర ఎవెమీ. 

వి. 

పెసరబేళ్ళా సీరె పేటంచు రెయికలు = (పాఠాం.,చె.చె.) 
ఆత్రార్ పన్నీరు అద్ధాలమేడలు అమిరి వున్నది టంగుటూరు 

(అ.చ., చె.చె.) 
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కొమ్మరో రాచ్చింపవలెనుగా దయలేద జనని! 

వాసిగా ్రీనాగరుకంటే2 వాసుడయిన నాగమణిని 

దాసు_ము రాచ్చింపుమా వీ దాసులు జనని [బారత (చౌ,దా) 

85. భారతీయులారా 

(పాడినవారు : బొమ్మి శెట్టి వెంకటేశ్వర్లు) 

బార తీయులారా మనకి 

బాగ్గ దైవతనమున్ 

పార వేసుకొంటి మనసా 

బార తాంబ నేడ్చే నాయనా 

ఆటలాడిరీ అచ్చరు 

లాటాలాడిరీ నాయనా 

హారతు లిచ్చిరీ గాందికి" 
హారతు లిచ్చీరీ నాయనా 

గగనమునకు సెండ్లెగరవేయగను 
కస్తురి సోకయి రేకలతో చెల్ 1ఆట॥ (బౌ, వెం.) 

86. మంగాళమని పొడి ఆడరే. 

(పాడినవారు : జూపల్లి పొకటైయ్య) 

మంగాకమని పాడి ఆడరే 

ఆంగానులు జయ జయ 

మంగాళమని పొడి ఆడరే 

సుందర మైనట్టి మేలు 

1. ఏమనీ వర్నింతూనిన్నూ - యేటికి దయరాదే జనని 
ముందు బ|దాదియందూ - కొదువాలేకుందు రర 

దోసిలౌగ్గియంటి మోయమ్మా దయజూడుజనని _ '(అ.చ,, బొ.వెం,, 
2. వాసిగా ఏజెండ్దాదాసా-వాసుగయిన నాగమణిని - (పాఠాం., బొ.వెం.) 
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mys 

బంగారు పశ్ళెరమున 

రంగు మీరియున్న మంచి 

చెంగదీసి రాలు గట్టి 

చెంగున యా రాజులు 

సారంగును సూరించి 

ఇంత మాయ (పెపెంచము 

రంకు చేయగాను మీరు 

సంకటములన్ని బాపు 

యంకట రమణూలాకు 

హద్దు దప్పకాను పారు 

సుద్దిగాను ఆత్మలోనే 

ఆత్మలోనే పొద్దు పుచ్చును 

మందయ్యానా వో మందయ్యానా 

నీమాటాలెంతో మామిడిపళ్ళు 

సుందారాదానా సై సె 

ఏమే బామా! మాట్టాడావేమే 
కిట్కబాలుడు సిన్నోడనుకున్నావా 

కూమానందానా స్సె 

{ 
కామామంచిదీ బంగారూ గనూళ్ళదీ 

నేనేమిజేతును త మ్ముల్లారా 

కావీకులఅమూదీ సెసె? 

పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

[మంగళా 

11ష0త 

87, మందయా్యన = వో మందయ్యాానా 

(పాడినవారు : 1. నెమలి రామలింగారెడ్డి 2. కొండం వెంకట నర్సయ్య 
ఠి. బొమ్మి శెట్టి వెంక టేశ్వర్దు. 

మందయ్యాన వో మందయ్యానా 
- యెంతో దండానా జేసేటివాడ్లే 

కుందారాదానా సెసె 
య (పాఠాం., కొ, వెం.) 
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శె తసుద్ద నామినాడూ. 

కిట! శెన్న "కేశవులు పెళ్ళిగదురా 

శెలియా నందనా సెసె 

అక్కా. సూడే! యీడెక్క_డోడే 

ప 

బామాకున్న కట్టదండ కల్లూ కమ్మీతీ సై సె 

బరెనమ్మితీ బరె దూడానమ్మితీ 

బ|రెకుండా పంగ లగుంజ 

పన్నూ కమ్మీతీ సై సెక". ॥మందయ్యాన॥ (నెరా.) 

2, బామా మంచీదీ బంగారు గుళ్ళది 

అది కానీకులము కన్నె పడుసు 

యేమిజేతురా సెసై (పాఠాం., కొ, వెం.) 

8. అక్కా సూడే యీ డెక్కడోడే -. 

మన పక్కాన బడుండేవాడు 
సక్కానయ్యా సె సై (పాఠాం., బొ,.వెం.) 

4. కలికిరొ యినగదవే - ముడుమాల కోటయ్యక్ 

శ్రీ రుప్పినీపుర ములో! పిల్లుట్లా బాలులకూ 

బల్మక్కువతోటె సెప్పీనాడే కులుకుల కోలన్నా సె సె" (అ.చ.,కొ వెం.) 

5. కొండం వెంకట నర్సయ్యకు కోలాటం నేర్చిన గురువు. 

6. పిలుట శివారులోని గామము. 
(Tan) 

Pn 
npn: శా ను. ళల అలీ, 

|. న. 

7. బామరొ యినగదవే - కొండ మెంకటనర్శ్భయ్య. ._. 

కయీ జేసీ నాడూ గదరా a 

కలికి నందనా సెసె ౨. (కొవెం్య 

లలో ॥ ల తగ క 
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88. మదనాజనకొ సిన్నీ కిస్టా 

(పాడినవారు * నెమలి రామలింగారెడ్డి ) 

మదనా జనకా సిన్నీ కిస్టా 

మానవేరా ఆపర బుద్ది 

యెరుగనమ్మా యేకోదమ్మా 
యేమి పనులు జేసితినమ్మా! 
కొతా కోడలిల్లూ జేర 

దుత్తాలన్నీ పగలాగొట్టి 

మొత్తుకున్న కొరడు దాన్ని 

వత్తీ వత్తీ సంపీ నావట! 

- _ వారూ జలకామాడు సుండగ 

సీరాలన్నీ మూటాగట్టి 

పొన్నా సెట్టాయెక్కి కూసోని 
యెంతయెడినా పలకాడాయె! 
మదనా జనకా సిన్నీకిస్టా 

అద్దరా[ త్రీయళా కిస్టుడు 

మిద్దెలెక్కి_వచ్చి కూచ్చొని 
నిదరబోయే స్రీలా జడలను 

కట్టి పరిగెతొచ్చినాడు ॥1మదనా॥ 

89. మనోహరాయినరా 

(వాడినవారు : 1. చౌల నరసింహ దాను, ౨, చెప్పాల చెన్నయ్య, 

శీ. మక్కెన బంగారయ్య, 4. మందపాటి రాములు) 

మనోహరా యినరా 

నా మనమని గైకొని పోరా 

వాసిగ సిటుకుల కేశవ దాసుని 

వాసి కెక్కిన నిన్నే నమ్మితిర ఇమనో॥ 
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మీన కేతనుడు - మానక శరములు 

మానక మాపె = పూనివై చెద! [మనో॥ 

పొన్నల సాటున = కన్నూ సెగల 

యెన్నా దొంగవని - నిన్నె నమ్మితిర,2 ॥మనో॥ 

90. మల్లె పందిరదిగో 

(పాడినవారు ; 1. చెల నరసింహాదాసు. ది, శివయ్య. లె. తోట 

మల్లె పందిరదిగో శెలి - మాదవుడల్ణడుగో శెలి 

మల్లె సుగందులు మలిసికొలపగా 

వల్లగాదు యిది పల్చ్లవపానిరో3 ॥మల్లె॥ 

'సెయీ సెయ్యి గలిపీ మానా - సేతులు పైకెత్తీ వోశలి 

హరిగోయిందని అడుగులు వేయుసు 

బజగోయిందని పదములు పాడుసు మల్లె! 

మాటి పారణములూ శెలీ _ పూలకార్పణములూ 

రారా కిష్నని రమనులు పిలవగ 

పోరా కిష్నని పడతులు మేచ్చగ!్ మళ్లి! 

1. వాటముగను - తన గోటమీటు సును (అచ, చె జె.) 

9. తకదిమి తకదిమి - తకునట జనతరి 

ఇ _ట్రయ్యకు తిద్ధిమిత. (అ.చ., మ.జం. ) 

లి. మల్ల్ పందిరదిగో సుందరి మాదవు డల్లడుగో 

మొల్ల సుగందులు మొనిసిగొలవగా 

కల్చకాదువో పల్లవపానిరో ._ (పాఠాం., పొ.శి.) 

క, అంగనలనూ బిలిసీ సెంగులశామరములు వీసీ 

అబ్బురంబుగానూ గుబ్బలుబ్బుసూసూ 

మబ్బు దీరినా మదన కటారిరో (అ. చ పాకి.) 

5. మకరతోరనములూ - మొగిలి విరుల కర్సన నములూ 
రారా శ్రీ కివృని సతిపతులు గొలవగా 

రమ్యమైన రా కేందువదనముతో హాం. పాశివయ్య) 
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శందన తరువులనూ నీడల శేసతల్పములనూ 

"శెందా స్తంబము లందు తోడునే 

పొందునుగను మకరందము బట్టెతి ॥మలె॥ 

శెలియలంత గలిసీ మరియొక - శెలిరమ్మని పిలిసీ 

౩ెలియరో మోముల కరియాట మొసంగొన 

యెంకట పతితోటా వోశెలి మల్లె! 

91. మాను మాను పూలుగోసి 
(పాడినవారు ; చెప్పాల ఉన్నయ్య]) 

మాను మాను పూలుగోసి 

మాను మొదట్లో రాసిబోసి 

వాడు బోయె వాడ బేరము 
సావాసకొడా వోలలాడే బాల పాయవపూ 

నే సిలక నిచ్చి కొంటనమ్మా 

సితకొళ్ళ ప ప ఫ్రైమంచం 1న స్ 

అయ్యొ యిద్దరికి యిమ్ముజాలదూ! రంగయ్యబా వ 

యోడుజోడు బాగ వున్నది. 

92. మాలెతి జవ్వాలు 
అత 

(పాడినవారు : కొండం వెంకట నర్సయ్య) 

_మాలెత్తి జవ్వాలు మోయాలి నరుడా 
నాగార్జునడాము నిలపాలి తమ్ముడా 

యిలుకాలనంటారు పెలానంటారు, 
ర 

. అ తలో “ ౮ Pa యిజయప్రురంటారు అవతల వొడ్డండి ॥మాలెత్తి॥ 
Coren.) 

మ 

సె ల్ = we nw జి 
నాగర కెంసంత యివతలర్ 3 డ్లండి గమాలె ర్ 
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ఆసీరు పారాలి మాబూమి మారాలి 

మాబూమి మారాలి మాగాని కొవాలి 

మాగానికావాళలి మాసేనుపండాలి 

మాసేను పండాలి మాముూఃలనిండాలి 

మామూల నిండాల పిల్లజెల్లా బతకాలి ! 1మాలె a 

93. మెళ్ళోముచ్చాల పేరు 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు, 2. చెప్పాల చెన్నయ్య, 

ల. జెమ్మి శెట్టి వెంక మేళ౧రు ) 
కు reg) 

మెళ్ళోముచ్చాలపేరు ముద్దుగొమ్మా బంగారి బొమ్మా 

సక్కానిగోపాల కిష్నుడమ్మా [ పేననాదుడమ్మా 

చెల్ యీ ర్మాలేవచ్చినాడు 

బాలుడమ్మా చెల్ ఈరాతె॥ 

ఈ రాలేవచ్చినాడు బాలుడమ్మా గోపాలుడమ్మా ॥సక్కా_ని॥ 

మేటీ సావారి మిన 

వచ్చెనమ్మా 1మెటీ॥ 

మేతీసావారిమీనవచ్చె నమ్మా యొల్లిపోయెనమ్మా ॥సక్కా_ని॥ 

జోగీ జగ్గయ్య పేట . 

వాసుడమ్మా ॥జోగి॥ 

జోగి జగ్గయ్య పేట వాసుడమ్మా వాసుదేవుడమ్మా 

తిరపాతి కొండమీన యీసుడమ్మా యెంక టేశుడమ్మా 

పట్టూపీతాంబరము 

తెచ్చినాడే వాడు 1పట్తూ॥ 

పట్టూపీతాంబర ము తెచ్చినాడె సెలికిచి ఎనౌడే 

సిగనా సంపెంగపూలు సుట్టినాడే వాడు ముడిసినాడే మెళ్ళో! 

1. మెర్వాస వారిమిన పోయినమ్మా యల్రివ యునమ్మా (పాఠాం.,ది.వెం. ) 
శ్ 
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94. మెరువా సావార్యీద 

(పాడినవారు * 1.-చొల నరసింహాదాసు 2. చెప్పాల బన్నయ్య 

8. అమ్మి శెట్టి వెంక పేళ్వర్లు) 

మేరువా సొవాల్మీదా సందమామో రాజూ! 

మేటీయొక్క మాల్గపై*? సందమామారాజూ 

రేపు జూ స్తే యుంకటగరలో సందమామారాజూ 

రేల బూసి నటులే. యుండు సంధ మామాధాజూ 

మాస a యెంకటగిరిలో నందమామారాజూ 

మల్లె బూసి నటులే యుండు సందమామారాజూ 

హెద్దు: పోయీ యెంకటగిరిలో సందమామారాజూ 

హన న్న బూసీ నటులే యుండే సందమామారాజూ 

ఎంపల్లీ పూవూలాకూ సందమామోరాజూ3 

సొంపు లేల కాలవయ్యా సందమామారాబటూక గురువా?! 

(పాడినవారు ; చోొల నరసింహదాను. 2. మక్కెన బంగారయ్య 
యోగిరా సయ్యూగిరా 

సంసారిరా సుకటోగిరా 

ఊహా 

లె, 

మే్ల్వా సవార్మీనా సందమామారాబూ (పాం. మం వెం.) 
మేర్వా _స్తంవొల్మీనా సందమామారాజూ (పాఠాం,, చ్. ద.) 
మహాల్, 

ఏడు గర మంద సే సలో సందమామారాజుూ, 
హా గుబ్బాగొడుగూ సందమామారా జా (ఆ చ,బె చై ) 

ందమామా సందామామా సందమామో రాజూ 
సంది తెల్పేగ్గేను లెవరో సందమామా రాజు 
జంట నాగ నర మునుబట్టి సందమామారాడకా 

2 న తోం తరుం PORTER పనుల. 
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అది వగుపు వగిసిన దాగి కొంగిట 

వోలలాడిరి బాతూ! 
జ్ a) 

కాళ్ళగ జైలు హంచుతాశళము * 

యనక మద్దెల నింపగా 

అది తదిమి దిమితక లాడుసున* ది 6 

కన్నెబోగము సిన్నది! 

నూనెబుంగది జారుకొప్పుది 

కాటుకా కన్నూలదీ 

అది సీకటింటికి వన్నె దెచ్చిన 
అతివ యెరకల సిన్నది 

తడిన వాతము మెడన లింగము 

మటము జంగము సిన్నదె 

గోరమైనా అడిమిలోనే 

సీ రెలుదికే సిన్నదీక్ 
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1యూగిరా॥ 

1మోాగిరా॥! 

1యూగిరొ॥! 

1. ఎగిసి సొగిసి దాని కొంగిట 

వోలలాడిదిబాలలూ 

లి. యోదిలో దాసిల్లురా 

ఆది గడియ గడియకు బేరమి నడి 
అలనే 

సకియ కొమటి సిన్నది 

8. తొడన తలుకులు పసిడిర ంగుఐ 

పణతి సోకూసిన్నడి 

తీ తకిట ధిమితక తకిట ధిమితక 

సకియబోగము సిన్నది 

క, గోరమయినా ఆడిమిలోనే 

సీ రెలుదిశే సిన్నదీ 

" PK-29 

(అ, చ, మ. బం.) 

(పాఠాం,, మ. బం.) 
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సిన్నదీ బలె వన్నెదీ 

యేమన్న దీ రమ్మన్నది 

ఆది కంటికి యింపయినా సిన్నది 

(0 వం ర గ్ర 2 భగ చ (1 య్ ణా ౬ ర్ 

క్ష 
తూ 
డో 

ర తీ abe (స్స్ oy ౪ వ జ్ ౭6 

పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

1యూగిరా॥ 

11యోొగిరా॥। 

1యాగిరా॥ 

1యూగిరా॥ 

ర్స త్ర గ్గ ల వ 

మెడకు పూసిన మంచి గందము 

పెక్ళిగాగెదాన్నిరా పెనిమీటి 

మొక మెరుగానురా 

నాకుమురు మొగులు గలరని, 

HOw Aoi 

1మొ గరా! 

[యోాగిఠా।! 

(ఆ.చ.,మ.జం.) 
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అదికల్లో కల్లని యమ్ముతున్నడి 
C3 C9 

కాంత గౌంలోళ్ళ సిన్నదీ 1యోగిరా॥ 

దీని యర్ణము దెలియరయ్యా 

సదువుకున్నా మాన్యులూ 

ఆరు నెలల గడువు యిచ్చెను 

అయ్యా యార (బమ్మమూ 1యో గిరా॥ 

96. రండీ రండోలయీ 

(పాడినవారు : 1. చాల నరసింహదాసు, 2. తోట హనుమయ్య) 

రండీ రండోయీా 

యిక లెండీ లెండోయీ 

దండీగ వరగ త్తైెర కోపు 

తొరగా! వేయూడీ లలన 

కాళ్ళా గజేలూ 

చే కరా యేటూలూ? 

మెల్ఫాగా కలగలుపుడు తేనె 

వలహపూ పాటలూ లలన 

మొలక నవ్వులూ 

మో వంపూే సూపులూ 

ఈ కెలియల వలపులు మానుడయ్యా 

తలలా వొంపూలూ లలనా 

ఏకా మనుసూతో 

సరివేవడి బాటాతో 

సీకాకూ పడకా వేయూడయ్యా 

బారత కోలన్నా లలనా ॥రండీ॥ 

1. త్వరగా, బి, (వేటులు, వ మోహంపు, 
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97. డోల పొట 

(పాడినవారు ; 1, చౌల నరసింహదాసు బి చెప్పాల చెన్నయ్య 

లి బొమ్మిశెట్టి వెంక టేశ్వర్లు) 

రామా లాలీ మెగ శ్నామాలాలీ 

తామా రాసానయనా దశరద తలయాలాలీ నాయనా 

జో కొట్టి జోలలు పాడితే 

ఆలకించేవా నాయనా! ఆలకించేవా 

సాలించి వూరుకుంటే సెగలు సేసేవా 

నాయనా సెగలు సేసేవా 1రామా॥ 

ఎంతో ఎత్తూ మరిగీ నావూ యేమీ జేతురా 

బొజ్జాలో పాలరుగుడుగాక నిద్దర బోవరా 
నాయనా నిదరా బోవరా ॥రామా॥ 

అబ్బ వజనా! ఆటలాడీ ఆలకించేవా? 

బొజ్జాలో పాలరుగుడు గాగ నిదర బోవరా 

నాయనా నిదరా బోవరా ॥రామా॥ 

ఆజోలా తొట్టిలోనే నీవు ఆలకించేవా 

సాలించీ వూరుకుంటే సెగలు సేస్చేవా 

నాయనా సెగలు చేసేవా ॥రామా, | 

ఆంత టికి మూలమైన ఆడిరాగ గాా 

ఇంతగా యినకొండా పట్నం ఏరా రొగవాే 

1. అబ్బవదన. 

2, _అబ్బవజనా ఆటలాడీ-అనుమానించకురా | (పాఠాం., చె.చె.) 

త, ' ఆది రాఘవా. 
గ. 

ఇంతగా యినకొండా పట్నం ఏరా రాగవా (పాఠాం., బొ. వెం.) 
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98. రారా ముద్దులగుమ్మా 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

రారా ముద్దుల గుమ్మా వోలలనా 

రావూరి సెలికాడా 

రావూరి కురవలోనే రేపే పయానమూ! 

రారా ముద్దులగుమ్మా 

సెర్టోన గుడిసెగట్టి వోలలనా 

చేమంచి దడిగట్టి 

సేమంచి వాసనకు సెదిరింది మనుసూ 

రారా ముద్దులగుమ్మా 

కట్టమీన క త్తి మెరుపూ వోలలనా . 

శెర్లోన చేప తలుకూ 

ఆ(....సింతలపూడి కురవలోనే సిన్న దానికులుకు 

రారా ముద్దులగుమ్మా = 

కురవలోనే కూతలాయే వోలలనా. 

నడవలోనే జగడమాయే 

నడమబొయ్యే నల్రపడుసుకి ఎడమరెక్కుకేటుదగిలె 
రారా ముద్దులగుమ్మా ॥రారా॥ 

99. రావే రావే నల్ల తు మ్మేదా 

(పాడినవారు : కొండం వెంకటనర్సయ్య) 

రావే రావే నల్చతుమ్మేదా నీవు 

రాకానేపొయ్యేవే తుమ్మేదా 

వాడ నెవ్వరులేరు తుమ్మేదా వచ్చి 
వోలలాడీ పోవే తుమ్మేదా | ॥రావేరావే॥ 

1. 
నన 

(పయాణము 
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కందిపువ్యందనము తుమ్మీదా నీ 

కరణము పేరేమి తుమ్మేదా 

కరణము కిష్టయ్య తుమ్మీదా వచ్చి 

వోలలాడీపోవే తుమ్మీ దా ॥రా'సీరావే! 

మునగపువ్యందనము తుమ్మీద నీ 

ముడుసూబు! పేరేమి తుమ్మీద 

ముడుసూబు సుబ్బయ్య తుమ్మీదా వచ్చి 
వోలలాడీపోవే తుమ్మీ దా ॥రావేరాషే! 

మోదుగ పువ్యందనము తుమ్మీదా నీ 

మోతాదు పేరేమి తుమ్మీద 

మోతాదు వుస్పేను* తుమ్మీద వచ్చి 

వోలలాడీపోవే తుమ్మీద ॥రావేరాచే॥ 

అకపు పువ్యందనము తుమ్మీద నీ 

oy పేరేమి తుమ్మీద 
యెట్టోడు దేవదానము తుమ్మీద వచ్చి 

వోలలాడీపోవే తుమ్మీద 1రావేరానే॥ 

|. 

100. రెడ్డన్న పెద్దన్న 

(పాడినవారు : మక్కెన బంగారయ్య) 

రెడ్డన్న పెద్దన్న కోలన్న యేత్తుంటే 
పీ షాన మెట్టుందిరో కొడకా 

నీకేడ నిదరొచ్చెరా కొడకా 
ఏ ముండ దగి లిచ్చెరా కొడకా 
శేబోలుక సెగ రోగమూల్ 
డీ, .. యెర జొన్న రొ ఫైతో 
యెన పూస6 ముద్దతో 

॥1ఎరశొన్న ॥ 1. మునసబు, ౭, హేను ఏ వెట్టి, 
త్న చేబోలు, 

నా We కట్టాలా 

ర్, శగ రోగము, 8 వెన్నపూస 



కోలాటం పాటలు 4వ్ల్ల్ 

యెర జొన్న రొకైతో యెనపూస ముద్దతో 

ఎన్నాళ్ళు యేదిద్దురా కొడకా 

ఎన్నాళ్ళు యేదిదురా ॥1ఏముండ 
య (ద 

మందు పిడతొక సీత 

కోడిక నొక సీత మందు! 

మందు పిడతొక సేత కోడిక వొక సేత 1ఏముండ॥ 

కా టేటి కోకదీ కడ! 

కడయింటి సిన్నదీ క్మాటేటి కోకదీ 

ఆముద్ద మొకముదీ ఆరొండ మొకముది 

ఆ ముండ దగిలిచ్చెనే తల్లీ 

శేబోలు సెగ రోగము. 

101. లాలిలాలోయమ్మ 

(పాడినవారు : - జూపల్లి పొపైయ్య) 

లాలీలాలోయమ్మా లాలిమాయమ్మా 

లాలీ ముద్దూలగుమ్మాలాలి సితమ్మాలాలి 

అంగదుడు అనుమంతు అతి జాంబమంతూ 

మన జనకుగింటోనే పెళ్ళి జయమందరాదాలాలీ లాలి! 

కోడే కొళ్ళందరూ కోలన్న వేయ్యా 

నవ్వుతూ కిష్నయ్య లాలనుసుపాడా లాలీ! 

నాలుగూ యేదముల గౌలుసులమరించి 

బిలీయన పసీరాజు పొనుపేయించీ లాలి! 

మన సెలాట డోలికలో సేరిఇలాలించే లాలీ బీ 
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102. లాలి క్రీ కిష్పుయ్యా 

(పాడినవారు : 1. నెమలి రామలింగారెడ్డి, 2.. కొండం వెంకటనర య్య ) 
డ్రి 

లాలిశ్రీ కిష్ణయ్యా నీలా మేగాళ్ళామన్నా* 

బాలా గోపాలన్నా పవ్వశించగరావయ్యా 

వాలుకొండెపువ్వూలూ పల్జవిగ శిగ జుట్టి 

గజ్జెలందెలు పాదాగల్లుగల్లూనారావయ్యా 

శేసుసెలియా పె పవ్యలించగ రావయ్యా 

నవమోవనాంకారా3 నాంచారీకొవలెనా 

పొద్దూసేన టోయదరా* వొకముద్దూనాకియ్యరా 

ఇందరిలోపలనీకు యవరుకావలెతనయా 

లలితాంగి రుప్పినీ లలనాదేవి గావలెనా ॥లా లిశ్రీ 

(పాడినవారు వ చిత నరసింహదాసు ) 

నారదమునులు నాశైము్ సేయగ 

నారదమునులు 

నాస్టైము సేయగ 

పొన్న మాను మీన పోకిరి కిష్నా 
పొన్న మాను మీన 
హోకిరి కిష్నా 

సి రలీయరా% యేశోద తనయ 

సీ రలీయరా 

యేశోద తనయా 
' గ్గ ఇ” 

Pn 
గ్ జీ (పొద్దుచాలాజ్ యెరా వ్, నాట్యము. 6. చిరథీయరా, 
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104. వంచనగలడే 

(పాడినవారు : మక్కె_స బంగారయ్య) 

వంచన గలడే దేవానరుడు 

వచినని పిలవడే నామరిదీ 

మంచీ రత్నము నామరిదీ 

జయరాముల తమ్ముడూ నామిది ! 

ఏడూ యేళ్ళనాడు 

ఎండిపోయిన జాజిమాలు! 

ఏడూ యేళ్ళనాడు యెండిపోయిన జాజిమాలు 

పువ్వులు దెమ్మనే నామరిది ! ॥మంశీ॥ 

పదీయెళ్ళ నాడు 

పాడుబడ్డ బాయిలోనకి 

పదీయేళ్లనాడు పాడుబడ్డ బాయిలోన 

వుదకము దెమ్మనె నామరిది. 

" నన్ను వుదకము దెమ్మనెనామరిది ॥మంచీ॥ 

105. వానలు గురవగ 

(పాడినవారు * జూపల్లి పొకపైయ్య) 

ఓ.... వానలు గురవగ 

జానలు బండగ 

వానలు గురవగ 
జానలు బండగ 

వలపు నిలపవే 

వశమపే లలనా 
నా వయ్యారీబామా 

శోందానగందే బామా 

1. జాబిమాల. వ, బావిళోన. వీ, చందనగంధి. . 

PK-80 
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106. యిడవరా 

(పాడినవారు : తోట హనుమయ్య) 
క్ని 

యుడవరా! గోపాలాబాలా యిడవరా 

యిడవరా నడియీది?లోపల 

గడియకనుే _పెజెలెల్లి జూడ 

యిడవరా నాకొంగిడివరా 

ఆ తమామలు గల్లదాననూ 

కొత్తగా కోటిరక మొచ్చితి 1యిడవ॥ 

బడలితినినే పడుసుదానిని 

యిడవరా నా కొంగిడవరా 

యిడవరా నా సెంగిడవరా 

బలు బలున తెలవారెనూ 
ళా ధా రా | 

న 

సలెలకు సల్లమ్మబోవలె 11యిడవ।। 

107. యినవే వూర్మిళ 

నవారు : 1. కొండం పంకటనర్సయ్య, £, మందపాటి రాములు) 

యినవే వూర్మిల నా ముదు సెల్లెలా 
& a] C2 

సవాసగానుడమ్మా* నా మరిది 

రగురాములి 'తమ్ముడమ్మా నా మరిది యిని! శ 

హర! పన్నెండేళ్ళ నాడు 

పాడుబడ్డ బాయిలోనేకి 

పంట పంగించె నమ్మా నా మరిది 

రగురాముల తమ్ముడమ్మా నా మరిది. [1యినవే।! 

హరి! యడూ యేళ్ళ నాడు 

ఎండిపోయిన దాది నిమ్మ" 

పంట పండించెనమ్మ నా మరిది 

రగురాముల తమ్ముడమ్మా నా మరిది ,1,యినవే;। 

బ్లో ఓ) 5 ల 1. పిడువురా. జ విధి లి. దడియు.. 4. సవాస గాడు. 

వ్, రఘురాములు.. రి, బావి. '7. దానిమ్మ (దాడినిమ్మ) 



108. ఎయ్యర కోలాటం 

ఇ 

ఎయ్యర కోలాటం నూ ఆయ్యల పోరాటం 

ఇ! 

సియ్యతు లేదని తెల్పింబేకద నీతుల కోలాటం సెసె 

లంగలు2 గూడేరు సాటున సంగముకి జేసేరు 
ఈ లంగలు జేసిన సంగాలకు యీ రంగుల కోలాటం చుసి! 

తెలిసే దొక్కటిరా సాచ్చెంపలికేదొక్కటిరా 
తెలిపిన మాటలు పలికినందులకు కులుకుల కోలాటం 'సెసె! 

సచ్చెము తప్పేరు వీదలముచ్చట కొచ్చేరు. 

ఈ తుచ్చుగునంబులు యూడక పోతే కుచ్చుల కోలాటం సేసె! 

దోసము లేదంటా మూతికి మీనము లేదంటా 

కాసులవొడిసితె తెలిసిందేగద కేసుల కోలాటం చెసె! 

పిల్లల పాటలురా పుడిమిలోగ్ సెల్లత తీర దురా 

ఈ సెల్లని సాచ్చెము పలికిన వారికి సేసిన కోలాటం మెమె! 
ఎచ్చుగమునుగంటి జరిగిన ముచ్చటగ నుగొంటి 

ఈబుచ్చిరాములు జెప్పిన మాటలు పిచ్చివిగావంటి సె! 
వ మ 

109. పార్గన పాట 
థి 

(పాడినవారు వ జూపల్లి పొష్రాయ్య) 
ర డ్డి లి 

సెరను” సెరనూ వయికుంటాకి నాయికా 

సెరను శివ అనవే . 

గజ్జెలందెలు పాదముల పె జింద 

గల్లుగల్లునా మోగగ నయ్యి య్య 

అయె 9 యెంకట నాయికా qa స 
లి ఖీ 

రను శివ అనవే 

యో 

"సె 

1. నియతి, ౨. లంగులు (విటులు), లే. సంఘము 4. ఏడవవొతి, 
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కిట కిట తయ్యకు తద్దిమిత 

కాళ్ళకు గజ్జెలు గట్టి 

యేశ్శకు వుంగరాలూ బెట్టి 

గలు గలున మోగనయ్యయ్యో 
య (ap) 

జ 

సామి యెంకటనాయికాొ 11 దరనూ॥ 

110. సివ కేశవులకు బేదమా 

(పాడినవారు : బొమ్మి శెట్టి వెంకటేశ్వర్లు) 

సివ కేశవులకు బేదమా 

సుగ్గేనవంతులకు వాదమా 

ఎద్దునెక్కి-నవాడు లింగడూ 

బొలి గద్దనెక్కిన వాడు రంగడూ 

ఎద్దునెక్కినలింగ గద్దనెక్కినరంగ 

వారిద్దరొక పేను వాదాపనరులారా ॥సివ॥ 

రుదాచ్చలు దరించె లింగడూ 

తులసి మాటలు దరించెరంగడూ 

రుదాచ్చలలింగ తులసి మాలలరంగ 

వారిద్దరొక టేను వాదాపనరులారా 11సివ॥ 

పులిశర్మము దరించెలింగడూ 

పట్టుశాలువ దరించెరంగడూ 

పులిశర్మములలింగ పట్టు శాలవలరంగ 

వారిద్ద రొకటేను వాదాపనరులారా 11సివ॥ 

యాూాబూపి దరియించెలింగడూ 

పవైనామము దరియించె రంగడూ 

యాబూవిలింగ పవి నామాలరంగ 

వారిద్దరొక పేను వాదాపనరులారా 1సివ॥ 

(తిసూలము దరియంచె లింగడూ 

సెంకు శెక్రము దరియించెరంగడు 

(తీసూలములింగ సెంకు కెక్రమురంగ 

వారిద్దరొక టేను వాదాపనరులారా )1సీవ॥ 
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111. సివసివ యని 

(పాడినవారు ; నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

సివసివ యని జజియించేవారికి 

సిత్తము యిలపె యెక్కుడిదీ 

అవివేకంబుగ తిరిగేవారికి . 

ఆత్మయిచారం బెక్కడిదీ 

పెద్దలు తెలియని పెడును మానవుకు 

ఎద్దుగాక బుద్దెక్కడిదీ 

గద్దరి సేట్టలు మానని మహోటుకు 

గంగాస్నానం బెక్కడిదీ 

పర పురుసుల గని బమిసే లేమకు 

[పతివతదర్మం బెక్క_డిదీ 

ఇరుగు పొరుగు కడశేగేవానికి 

ఇంటిమీన గోలెక్కండిది 

'పెండన మెదిలే కీటకంబునకు 

బెల్లము రుచి యింకెక్కడిదీ 

_ తిండిపోతునకు కుండపెన కుతి 

దేమునిపై మన సెక్కడిది 

పరగ రోత తినే వూరపందికి 

పరమాన్నము కాంచెక్కడిదీ 

మురిగిన జలములు తాగే కప్పకు 

సెరుకురసము తీపెక్కడిది ॥సి వ॥ 

112. సివసివమూరివి 
(పాడినవారు : తోట హనుమయ్య) 

శివశివ మూర్తివి గననాదా! నీవు 

సిమునీకుమారుడవు సామినాదా 

1. గణనాథ 
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కాపులు నిన్నుగొల్వ గననాదా నిన్ను 

కాడి మేడందురయ్య సామినాద 1సివసివ॥ 

కోమట్లు నిన్ను గొల్వగ ననాదా నిన్ను 

కోటిలాబమందురయ్య సామినాదా ॥సీ వసివ॥ 

[(బేమ్మలు! నిన్ను గొల్వగననాదా నిన్ను 

బెమ్మదే ముడందురయ్య సామినాదా 

సివసివనాయక గననాదా నీవు 

సిమునీకుమారుడవు సామినాద (తో ర్వ 

113. సిముని మెడలో 

(పాడినవారు : మందపాటి రాములు) 

సిముని మెడలో నాగరాజా 

సిన్ని పార్వతి పిలిసెను దేవా 

దేవి పిలుపు లాలకించేవా 

సివనాగరాజా ! తల్లిపిలుపు లిన్న గించేవా 

ఓ నాగారాజూ ! తలి పలుకులు యిన్న గించేవా 

అమిమావాతి * ఆన్నపూర్నా పంకజాచ్చి పద్మావతి 

క నకదుర నిన్న పిలిసెనుగా 
౧ 

సివనాగ రాజా! కన్నె కొంబ నిన్ను విలిసెనుగా 

ఓ నాగరాజా కన్నెకాంబ నిన్ను పవిలిసెనుగా 

యెండిగిన్నె లోన యెన బెటీక 
దా టు 

పయిడిగిన్నెలో పాలుబోసీ 

పాలు బోసిన పార్వతి బిలిసెనుగా 
ఆర గించావేమి నాగయ్యా 

పి వనాగరావా ఆరగించావేమి నాగయ్యా 

ఓ నాగరాజా ఆర గించావేమి నాగయ్యా 

1. బ్రాహ్మణులు, బ్ర, హైమావతి. 8, వెండిగిన్నె. 4. వెన్న. 
wn, 
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మల్లెపూల మాలుగట్టి! మనులఆరంమజ్జన నిలిపి 

తులసిమాలలు నీకేయేసేమా 

సివనాగరాజా! తులసిమాలలు నికేయేసేమా 

ఓ నాగరాజా! తులసిపూజా వీకు జేసేమా 

సట్టులాగా? పుట్టయుంది పుట్ట'కేమీకో మాలేదు 

కోమలిడిసి సంతులివ్వయ్యా 
సివనాగరాజా! కోమలిడిసి సంతులివ్వృయ్యా 

ఓ నాగరాజా! సంతులిచ్చి కావరావయ్యా 

దుగ్గెలోని* పిల్లలెల్హా నీదుపూజాజే సేరయ్యా 
మాదుబకితీ ఆలకింపవా 

సివనాగరాజూ మాదుబకితీ ఆలకించేవా 

ఓనాగరాజా! మాకు ముకితీనందజేయావా ॥నసీముని॥ 

114. శీకారపల్నా టి సీమలో 

(పాడినవారు ; 1, జూపల్లి పొపైయ్య, 2, చెప్పాల చెన్నయ్య) 

శీకార పల్నాటి సీమలో నెలకొన్న 

సితిని వుప్పలపాటి సిన్నది 

ఆవి సితిని వుష్పలపాటి సిన్నది 
గణపొల నందనుడు గరుడు ము_త్తయ్యాను 

గొట్టిగ లేసి రమ్మన్నది 

ఆది గట్టిగ లేసి రమ్మన్నది 

ఆంగ జాతిలొ శేశిలింగాము దొరికితే 

&ఓడియ. రాజుల బోదమన్నదీ 

ఆది ఒడియ రాజుల బోదమన్నది 

కొంగు శూ జము దగిలి వాస కయుప్పలపాటి 

పుర మందు నెలకొన్న సిన్నది 

ఆది పురమందు నెలకాన్న సిన్నది 

ఏ, దుర్గి. 
గ 

ay ల్ గ 1.  మణుంహారం. 
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బూనంగు! నరుబను పవళింప జేసీతే 

పట్టంబు రాలేనన్న దీ 

ఆది పట్టంబురాలేనన్న ది 

కొలపట్టి సూ చితే గో తమందున నాకు 

కులములేదని సెప్పుకోమన్నది 
ఆది కులము లేదని సెప్పుకోమన్నది 

సరసులు యెవరన్న జాబు రా సెదమన్న 

సరములు నేనిచ్చే నన్నది 

ఆది సరములు నే నిచ్చే నన్నది 

తరుసుగా నాతోటి తరికించి నోరికి 

తారకములు తెల్చే నన్నది 

ఆది తారకములు తేల్చే నన్నది 

పాటలు పాడేటి పద్మ దలాచ్చిరో 

బోటీ నేనొక్కా. దాన్నన్న దీ 

ఆవ బోటీ నేనొక్కా దాన్నన్నది. 

మాట దప్పక రమ్ము మజిలీ రేపే నంట 

తూరుగోటికే రమ్మన్నది 
ఆవి తూరుగోటికే రమ్మన్నది? 

వరద సిరిగిరి పాటి పురమందునా యింక 

కీర్త నా సదివెటి సిన్నదీ 

ఆది కీర్తనా సదివేటి సిన్నది 

గురి నిల్చి గట్టిగ గురుడు ముత్తయ్యాను 
గుండ్ల పాటికే రమ్మ న్నదీ 

ఆది గుండ్ల పాటికే రమ్మన్నది. 

భూషణ 

నా మొగుడు బొయ్యాడు అడిమిలో వున్నాడు 
నా కేమి బయము రమ్మన్నది 

ఆది నా కేమి బయము రమ్మన్నది 

ఢ్రీగిరిపాడు (మాచర్ల తాలూకొలోని (గామము). 

(ఆ.చ,, చె.చె 
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కాటిక కన్నుల కలికి ముద్దుల కొలికి 

కటియారమే తెమ్మన్న దీ 

ఆది కటియారమే తెమ్మన్నది 

కోటయ్య కొండాకి కోసులిరవై రెండు! 

సూటిగ తూరుపు నుండయీో 

ఆయి సూటిగ తూరుపునుండయి 

రాతెండి కడియాలు రైలు వడ్డానామూ 

రంగుమెరిసిన ముద్దు సిన్నది 

ఆది రంగు మెరిసిన ముద్దు సిన్నది 

రాకుండ పోకుండ రాదారి లేకుండ 

రవ్వంత సీటంత మన్నదీ 

ఆది రవ్యంత సీటంప మన్నది 

దగ దాగ మానేబి జలతారు సీరెకు 

తగినట్టు రెయిక తెమ్మన్నది 

ఆది తగినట్టు రెయిక తమ్మన్నవి 

తతార పడబాకు వుతాదే నువుయాని 

సితాము దయవుంచ మన్నది 

ఆది సితాము దయవుంచ మన్నది, 

1. పేరైన మిరియాల పెదకాపు రెడ్డిని 
నే మరువనని సెప్పమన్నదీ 
ఆది నేమరువనని సెప్పమన్నది (అ.చ,, చె చె 

2. అవి. 

8. ఆతమామలు యింటే బొత్తిగ రానియ్యరు 

ఉ్మతంబు రాసంపమన్నదీ 

ఆది ఉతంబు రాసంప మన్నది ' (ఆ.చ., చె.చె.) 

అగిని బాద పూర్ణ మడిగొప్పల దొరవారి 

పుర మందు నెలకొన్న సిన్నది 

ఆది పురమందు నెలకొన్న సిన్నది (ఆ,చ,, చె.చె, ) 

4. తతారు జంతారు ఉతాది కాదయ్యా - 

సిత్తంలో దయ వుంచమన్న దీ 

ఆది సిత్తంలో దయ వుంచ మన్నది (పాఠాం,., చె.చె.) 
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115. శీకారా వందరూజానా 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు ౨. మందపాటి రాములు 

ల. మక్కెన బంగారయ్య) 

శీళారా వందరూ జానా 

సిందు సోమ నామదీయ 

పాక సుతానాది వందనా 

బకాశేందనా 

ఏమసీ వర్నింతూ నిన్నూ. 

యేటికి దయరాదే మందూ 

ముందు బ.క్తివిలాసామూ 

ఏ మందు కొదువాలేదందూ 

బకృవరుల టోసెదవనీ 

బిరుదు వయించితివి జననీ 

అదియుగా బ[దా|ది శబరిఏ 

సీకే తాగు పొందూ 

పూరి కలుసరదనీ మిా! 

పూర్వుదేవ బయ్యశెర్మితా 

పారాయన బయ్యె శర్నితా 

పొద్మా కళ్ళాత* 

ఓ సీతా చేజెళ్ళాదాసో 

మోముల పురి సన్నిది వాసాళ్ 

. భూరి కలుష రజనీమ్మిత. 

తిపురాయన బమయ్యొ శెకిత పద్మా కళ్ళాత (పాఠాం. మం రా.) 

_పోసిత సేజెండ్డాదాసా దాస దాసుడే (పాఠాం,, మం,రా.) 

అమ్మరావే అంచాయమ్మా 

అమ్మ నిన్ను బంపేమమ్మా (అ.చ., మం.రా.) 

లా hm OD ౯౫ 
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116. శిగిరిపాటిలోన 

( పాడినవారు : బొమ్మి శెట్టి 

శీగిరిపాటిలోన బాత్తులందరి గావ నెలకొన్న 

అనుమయ్య కరునను జూపించరావా _ | 

అనుమ రయమున మముజేరరావా 

అనుమ అనుమాయాని నిరతమ్ముగొలిసేటి 

అందరి నొకటిగ జూడ ఆదరించగనీవురావా 

అనుమ రయమున మము జేరరావా 

శానీవారమునాడు జనమంత నీగుడిలో 

వరదచ్చినలు దిరిగి వొక్కపొద్దూలుండ 

యిస్టమైనా కో ర్కెయీడేర్డువుగానిరావా 

అనుమ రయమున. మము జేరరావా 
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।|(శ్రీకారా।! 

వెంక  టేశ్వర్హు 

11శీగిరి॥ 

11శీ గిరి॥ 

1. దేశ దెల్పురవి కోటేశా 

(శ్రియెంక చేశ (పాఠాం,, మ బం.) 

2. కాకినాడ బోగము పిల్టా 

కట్టినాదీ గాజుల మేడా 

మేడ జూడ గాలికిబోయె 

గోడ సున్నము రాలిపోయే! 

సాకలోళ్ళరేవూ కాడా 

. సన్నజాజుల వానే గురిసే 

సిరులు దడిసే మరులూ దడిసే 

శెనగ పూల రెయికా దడిసే (అ.చ,, మం.రా.,) 

శ. ఫనుమ. 
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పల్నాటిలోపల యిస్టదై వామాని 

(పెజెలంత సీపేరు పిలలకిపెటంగ 
రు రు 

బొమ్మవై మొలతాట ముద్దుగా నువుజేరినావా 

సామి బిళ్లవయి మెడజేరినావా ళీ గిరి॥ 

గుడికిచ్చినవారి గుద్రైరిగీ నీవు 
ఆదరించీ పంపరావా! జనులమేలుజేసీ పంపరావా ॥కీగిరి॥ 

117. (సీ గురుపదములు 

(పాడినవారు ఏ నెమలి రామలింగారెడ్డి ) 

సీగురు పదములు మదిలో యెప్పుడూ 
సింతన జేయుమురోరన్నా 

కిట్క_! యెగతి జూసిన యింతకు మిక్కిలి 

యేదిర దీనికి వోరన్నా! 

గురుడే బెమ్మం గురుడే యిస్ను పు! 

గురుడే రుదుడు వోరన్నా 

గురుడే సర్వము గురుడే సచ్చెము 
గురుడే తోడురా వోరన్నా! 

ఆది (బెమ్మయని అమరేం! దాదులు 

అవినతి జేతురు వోరన్నా 

నాదు బిందుకల జాడతెలిసిన 

మోద మొందుమో వోరన్నా! 

అందరాని పలమంద బోకుమీ 

ఆశలు దీరవు వోరన్నా 

ముందుగ గురుతెరగని పనులు 

మోసము గదురా వోరన్నా 

యశము బొందవలె మానవ జల్మము 

యె త్రినప్పుడే వోరన్నా 

నెత్తురు మాంసము తి త్తేగాని 
పుత్తడి గాదురా వోరన్నా (నె రా.) 

త్ర 
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118. శీరాములనమికి 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు) 

శీరాముల నమికి బోవలె 
సింతయేమిటన్న యా 

వొంటరీగా వచ్చితీవి 

వదిన యేదీరన్న యా! 

సెల్లెలా వోశాొర దాంబ 

సెప్పజాలా గోరమూ! 

గోదావరి పడవ జేసెను 

గోరమయినా మరనము! 

మరనమని యిలపించితీవి 

యెమి జరిగే నక్కడా 

మయిమ*గల శీరామ నమికి 

మరనమేమిటన్న య! 

మీ వొదిన వొక్క_తెగాచు సెల్రైల 

వందలే మరనించిరి 

ఆంద రెట్టా మరన మందిరి 

అసలు దెల్పారనృయా 

నీకు మాత మె గాదు సెల్లెబ 

పెజల కందరకిప్పుడే 

యీ గోరమైనా యిసయమూలు 
ఆ అల్ల ల్ =) 
సెప్పుదమురా సెల్లైలా 

119. (సియెంక పేశ్వరుని | 

(పాడినవారు : మందపాటి రాములు) 

(సియెంకటేశ్చరుని సిరిమల్లై తోటలో ' 

పాదులై వుందామా 

1. ఘోరము. ౨. మహిమ. శి. విషయములు, 
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ఆత్మగురుడా మనకు ఆందెవ్వరున్నారు 
పర మాతు నేలుకుందామా! " 

సీయెంకటేశ్చరుని సిరిమల్లి తోటలో 
౮ 

తీగెలయి వుందామా' 

ఆత్మగురుడా మనకు ఆందెవ్వరున్నారు 

పర మాత్ము నేలుకుందామా! 
(సీయెంక టేశ్చదుని సిరిమల్లె తోటలో 

ఆకులై వుందామా 

ఆత్మగురుడా మనకు ఆందెవ్యరున్నా రు 

పర మాతు నేలుకుందామా! 

(సీయెంక టేశ్చరుని సిరిమల్లె తోటలో 

పూవులై. వుందామా 
ఆత్మగురుడా మనకు ఆందెవ్యరున్నారు 

పర మాతు నేలుకుందామా! 

సీయెంక పేళ్చరుని సిరిమల్లై తోటలో 

కాయలయి వుందామా 

120, సందె వేళను 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య ) 

సందెయేళను పొంద నంటడు 

సవుక్కె! మేమమ్మక్క_రో 

సందడి కాకుండ సీవు 
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కామ రూపిని కాయి లున్నడు 

కవుగిలించవే సెల్రై లా 

కొమ రూపిని కాయి లుంటే 

కట్టడెమమ్మ కరో 

పనికి మాలిన పట్టు సీ 

జాయి రియ్యవే సెల్లెలా 

పనికి మాలిన పట్టు క్ 

పట్టడేమమ్మక్క_రో 

పట్ట కుంటే పాల బాగం 

జాయిదియ?చె సెల్లిలా 

సెలెలా మా తరి వ 
ag) య 

సితమున మే నాత్తవే 
అ త్త కొడుకుకు పిల్ల సిత్రె 

ఆవగేనమే సిలెలా 
Mh (op) 

(పాడినవారు ౩ 1, బొమ్మిశేటీ వంకటేశ్వర్లు. ౨. చెప్పాల చెన్నయ్య) 

సామిరార పొట్టి శీరామ 

ఆందులాకు యమర జీవి 

. ఆంద మాత తనయు డావూ 

ఆశలన్ని యు దీర్చినావూ! = 1|1సొమి।। 

తల్లి బారత దేవికి నీవూ! . 
తనయుడావై జస్మించావా 

_ ఆంద మాత తనయు డావు 

ఆశలన్నియు చీర్చినావ్స 

॥ అనీ ల్ లంలో 

1. _బమ తోడ వందానములూ 

అందుకోర సామి నేడూ [[ఆఅంద॥! 
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నాలుగు కోట్ల జనాళి కోసం! 

వీ తనువునే అర్చించి నావా (బొ. వెం.) 

122, సామిరార సారంగదర 

(పాడినవారు ; 1. చౌల నరసింహదాసు, బి. మందపాటి రాములు, 

8. చెప్పాల చెన్నయ్య, 4. పాలకుర్తి శివయ్య, 5. తోట హనుమయ్య 

6. కొండం వెంకటనర్సయ్య. 

సామిరార సారంగదారా 

కొము నిలపజాలనయ్యో 

కామశేళిగూడి నామది 

(పేమ దీర్చిపోరసామి 

వంచన సేయవలదు రాజా 

పంచెవన్నల పావురమిత్తు 

ఆంచితముగ గూడి నాతో 

ఆశ దీర్చిపోర సామి2 

నిన్ను యిడిసి నిదర రాదూ 

యెన్ను గూడిన శెరుకు రీతికి 

1. అరవ దొరలు నిన్నూ నేడు 

అనగ దొక్క జూసినారా || అంద! 

అన్నపానము ముట్టానట్టి (ఆచ, చె-చె) 
"ఆంద మాత తనయు డావూ || సామి।। 

లీ. అంది పొంది గూడి నామది 
ఆళ్ల దీర్సిపోర సామి (పాఠాం,, కొ,వెం.) 

బ్ర. నిన్ను జూసి నిదర లేదూ 

యెన్ను గూడిన శెరుకురీతయో 3 (పాఠాం,, కొ.వెం.) 
నిన్నుజూసి నిదర లేదూ 

నన్నుగూడి "సార సమియ్యి (పాఠళాం., తో. హ.) 
నిన్ను జూసి నిదరలేదూ 

యన్నుగూడిన సలుపులి స్తయ్ (పాఠాం., ,చె.చె) 
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పున్న పెన్నెలంటీ మనుసూ 

బిన్నమాయెరార సామీ! 

తాడువాయె తాలగలేను 

యేడుకాతో యేలర నన్నూ? 

సూడసక్కాదనమూ నీదీ 

జోడుగూడి పోరసామి?3, 4 
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సామి | 

1. పున్న పెన్నె లవంటీ మనుసూ 

విందువాయె రార సామీ 

పున్న పెన్నెలవంటీ మనుసూ 

విందమాయె రార సామి 

వ, తాడువాయె తాళలేను 

యిక నన్ను యేలుకోరా 

తాడువాయె తాళలేను 

యింక నన్న యేలుకోరా 

తాడువాయె తాలగలేనూ 

ఇకానై నా మరువర సామీ 

లి. సూడ సక్కదనము నాకు 
జోడు గూర్చిపోర సామి 

4. . వారకోంతలినవె, యీడు. 
దూరి శెన్న కేళవుని 

ఏరికోరి యన్నదాని 

సేరసీయవేమిరసామి 

పిన్న తల్రివి కావలెనమ్మా 

(పాఠాం.,పా.శి.) 

(పాఠాం. ,చె.చె.) 

(పాఠాం.,పా,శి,) 

(పాఠాం.,కొ. వెం.) 

(పాఠాం.,చె చె.) 

(పాఠాం.,కొ.వెం.) 

పంచె వన్నెల పావురమియ్యి (అ.చ, తోహ.). 
తాడువాయె తాలిలోన 

నన్ను బంపు తల్లి నేడూ (అ.చ., తో.వా.) 
PK-81 
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| పేమతోటి వందనములు 

అందుకోర సామీ నేడు] (అ.చ,, తో.హ.) 

128. సుందర సకులారా 

(పాడినవారు : 1. చెలనరసింహదాసు, 2. చెప్పాల చెన్నయ్య) 

సుందర సకులారా 

ఓ పో శెందనంపులారా2 

జాడలు గంటిరటేి 

సీతా జాడలు గంటిరటే 

పాపాత్కుండెవడో సీతను* 

ఎత్తుకు పోయాడూీ 

సూసితిరా మీరు 

సుందర సకులారాీ 

(or +. సక్కానని వాడమ్మ సారంగదరుడు 

చిట్కా సి|తాంగీ పిన తల్లి సేత 

మారు తల్లీ సేత మాటపడలేక 

సావులకు లోనేగె సారంగదరుడు (అ.చ., చె.చె.) 

వ. సుందర సకులారా 
వోఢేందన దరులారా (పాఠాం., చె.చె.) 

బీ. కుందనంపులారా 

వోహో జాడలు గంటిర చే (అ.చ., చె.చె) 

శీ, నారి కేలులానా వనిజము 

శూర పలములారా 

సీరు తల్లులారా మీరూ 

జాడలు గంటిర టే 

సీతా జాడలు గంటిరటే 

వోయమ్మా (ఆ, చ, చె.చె) 

5. పాపాత్కుండెవడో సీతను 
శెరపట్టుకు పోయేను (పాఠాం., చె.చె) 

6. సూసితిరా మీరూ 

సీతను సుంగారముగాను (పాఠాం,,చె.చె.) 
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ఆసతి జూసితిరా 

సీతా నన్నెడ బాసితివా 

మోసమాయెగదరా లచ్మన 

యెంత జరిగె గదరా 

సుందర సకులారా 

వోహోశిందనంపులారా 

జాడలు గంటిర టె 

సీత్రా జాడలు గంటిర టే 

124. నుబ్బదాసుని 

(పాడినవారు : పాలకు ర్హిశివయ్య) 

సుబ్బదాసుని గాంచుమురోరన్నా సిన్నన్నా 

నీ మోచ్చమార్గము నెరుగుమురోరన్నా సిన్నన్నా 

సేరుగాను పల్నాటిసీమనా 

ధర్మవరంబను! పురములోపలా 

సి రుమామిళ్ళ2 వంశ మందునా సుబ్బ! 

నీలవంతుడై జసన్మించెనురా 

ఆ వూరికి తూరుపుదిక్కునయున్న 

అందమైన ఆ మటములోపలా 

. యోగముదసే యలిసియున్నను ॥సుబ్బ॥ 

యోగపుంగవుని గాంచుముర న్నా 

హాలికవృ త్తిచే జీవించినురా 

రాజయోగియై యిలసిల్లైనురా 

యేదాంతమునే యివరించెనురా 

బాత్తులనందరి ముక్తులజే సెనూ 1సుబ్బ॥ 

1, గురజాల తాలుకాలో ఒక (గ్రామము. ది, చిరుమామిళ్ళ. 

లి, యోగని ద. 



బాత్తులనందరి గాసినవాడు 

ముత్తిమార్గము జూపినవాడు 

బత్తుడై న చెన్నయాఖ్యునకు 

ముత్తిమార్గమును జూపెను రన్నా 

125. సొరకాయా 

పల్నా టిసీ మలో కోలాటం. 

సుబ్బ! 

(పాడినవారు : నెమలీ రామలింగారెడ్డి) 

సౌరకాయా సౌక్క-ం వీరాకాయా 

ఇదీ ముదిరితే కొరగాదు బెండాకాయా 

నారకాయా సౌక్కం వీరాకాయా 

శెర శెర శెంపాదెబ్బ మన్నించే వీపు దెబ్బా 
కన్నె[ర జే సింది కత్రీ దెబ్బ 

ఈ మూడీ టీ మించింది గుతపా దెబ్బ 

శెర శెర చెనగా పప్పు 

మన్నించె "'పెసరా పప్పు 

క నెర జేసింది కందీ పప్పు 

మూ డీజీ నోడ గొప్టే నేతీ బొట్టు 

శెర శెర శెనగా పిట్టా 

మ న్నించె గురకా పిట్టా 

క్ న్నె [ర జేసింది కము జూ పిట్టా 

ఈ మూడీ టి నో డగొట్టే కోడి పెట్టా 

శెర శెర జెల్లా పిల్ల 

మన్నించె బుడ్డా బరక 

కన్న్మెర జే సింది కంశామ ట్టి 

ఈ మూ డీతీ రోడ గొకై కారా మట్టా 

క 

1సొర॥, 

1సౌర॥. 

సౌర 

సౌర 


